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VLADA
351.

Uredba o spremembi Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih

Na podlagi 57. člena in za izvrševanje 58., 59., 60.,
61., 63., 64. in 66. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 23/05) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 93/05) se črta 19. člen.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-40/2005/6
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-3111-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
352.

Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov
davčnega nadzora

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/05 – odločba US) izdaja minister za finance

Cena 1210 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XVI

PRAVILNIK
o evidenci o vodenju postopkov davčnega
nadzora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja evidence o
vodenju postopkov davčnega nadzora, ki jih pri zavezancih
za davek opravlja Davčna uprava Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: DURS).
(2) Evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora
vodijo davčni uradi in izpostave davčnih uradov.
2. člen
(evidenca)
(1) Evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora
vsebuje podatke za pridobivanje informacij o vpisu, zbiranju,
obdelovanju, uporabi, razvrščanju, shranjevanju, pridobivanju in razkrivanju osebnih in drugih podatkov, ki jih davčni
organ v skladu z zakoni o obdavčenju, zakonom, ki ureja
davčni postopek, in drugimi zakoni, pridobi in ugotovi pri
vodenju postopkov davčnega nadzora.
(2) Evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora
sestavljata:
– evidenca postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora in
– evidenca postopkov nadzora obračunov davka pri
davčnem organu.
II. OBLIKA
3. člen
(oblika)
Evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora se
vodi v elektronski obliki.
4. člen
(razčlenitev)
(1) Podatki o postopku davčnega nadzora so v evidenci
o vodenju postopkov davčnega nadzora razčlenjeni na:
– splošne podatke o zavezancu za davek,
– podatke o izvajalcih davčnega nadzora,
– podatke o predmetu davčnega nadzora,
– podatke o evidentiranih kršitvah,
– podatke o dodatno obračunanih davčnih obveznostih,
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– podatke o pridobljenih podatkih v postopkih vodenja
davčnega nadzora,
– podatke o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih in
– podatke o razkritju podatkov.
(2) Evidenca postopkov nadzora obračunov davka pri
davčnem organu vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka
razen podatkov iz četrte alinee prejšnjega odstavka.
5. člen
(podatki evidence postopkov davčnega inšpekcijskega
nadzora)
Za vsak postopek davčnega inšpekcijskega nadzora
se v evidenco davčnega inšpekcijskega nadzora vpišejo
naslednji podatki:
1. Splošni podatki o zavezancu za davek iz davčnega
registra:
a) šifra zadeve;
b) splošni podatki o zavezancu za davek, pri katerem
se vodi postopek nadzora obračuna davka pri davčnem
organu za:
– pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je
brez pravne osebnosti, ali drugo osebo, ki opravlja dejavnost:
davčna številka, firma, sedež, osebni podatki o zastopniku
(davčna številka ter osebno ime oziroma naziv)
– fizično osebo: davčna številka, osebno ime in naslov, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno
ime oziroma naziv)
– šifra in naziv dejavnosti po standardni klasifikaciji
dejavnosti.
2. Izvajalci davčnega nadzora:
– osebno ime davčnega inšpektorja, ki izvaja davčni
inšpekcijski nadzor in
– osebno ime strokovnega sodelavca v postopkih davčnega nadzora.
3. Predmet nadzora:
– vrsta davka,
– obdobje obdavčevanja, na katerega se nadzor nanaša, in
– vrsta davčnega inšpekcijskega nadzora.
4. Evidentirane kršitve iz zapisnika:
– naziv predpisa,
– določba predpisa, ki se krši,
– določba predpisa, ki določa storitev ali opustitev kot
prekršek, in
– sankcija.
5. Dodatno odmerjene davčne obveznosti:
– vrsta davčne obveznosti,
– znesek povečanja obveznosti / zmanjšanja obveznosti,
– znesek obresti,
– obdobje zaračunanih obresti,
– skupni znesek obveznosti,
– druge ugotovitve, ki imajo posreden vpliv na višino
davčne obveznosti.
6. Pridobljeni podatki v postopkih vodenja davčnega
nadzora:
– šifra zadeve,
– osebni podatki osebe, od katere so prejeti podatki:
– za pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki
je brez pravne osebnosti, in drugo osebo, ki opravlja dejavnost: davčno številko, firma, sedež in naslov,
– za fizično osebo: davčno številko, osebno ime, naslov stalnega in začasnega bivališča in
– rok izvršitve.
7. Podatki o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih:
– vrsta dokumenta,
– datum dokumenta,
– datum vročitve,
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– način vročitve in
– rok izvršitve.
8. Podatke o razkritju podatkov:
– šifra zahtevka,
– datum prejema zahtevka,
– pravna podlaga,
– datum prejetja soglasja,
– šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje
razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
– osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki
omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je
davčna tajnost,
– razlog razkritja in
– datum in čas razkritja.
6. člen
(podatki evidence postopkov nadzora obračunov davka
pri davčnem organu)
Za vsak postopek nadzora obračuna davka pri davčnem
organu se v evidenco postopkov nadzora obračunov davka
pri davčnem organu vpišejo naslednji podatki:
1. Splošni podatki o zavezancu za davek iz davčnega
registra:
a) šifra zadeve;
b) splošni podatki o zavezancu za davek, pri katerem
se vodi postopek nadzora obračuna davka pri davčnem
organu za:
– pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je
brez pravne osebnosti, ali drugo osebo, ki opravlja dejavnost:
davčna številka, firma, sedež, osebni podatki o zastopniku
(davčna številka ter osebno ime oziroma naziv)
– fizično osebo: davčna številka, osebno ime in naslov, osebni podatki o zastopniku (davčna številka ter osebno
ime oziroma naziv).
2. Izvajalci davčnega nadzora:
– osebno ime oseb, ki vodijo postopek nadzora obračuna davka pri davčnem organu.
3. Predmet nadzora:
– vrsta obračuna davka, ki je predmet nadzora,
– obdobje, za katerega je sestavljen obračun davka, ki
je predmet nadzora in
– postavke iz obračuna davka, ki so predmet nadzora.
4. Dodatno odmerjene davčne obveznosti:
– vrsta davčne obveznosti,
– znesek povečanja obveznosti / zmanjšanja obveznosti,
– znesek obresti,
– obdobje zaračunanih obresti,
– skupni znesek obveznosti,
– druge ugotovitve, ki imajo posreden vpliv na višino
davčne obveznosti.
5. Pridobljeni podatki v postopkih vodenja davčnega
nadzora:
– šifra zadeve,
– osebni podatki osebe, od katere so prejeti podatki
za pravno osebo, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez
pravne osebnosti, in drugo osebo, ki opravlja dejavnost:
davčna številka, firma, sedež in naslov; za fizično osebo:
davčna številka, osebno ime in naslov in
– rok izvršitve.
6. Podatki o prejetih in izdanih upravnih aktih in dokumentih:
– vrsta dokumenta,
– datum dokumenta,
– datum vročitve,
– način vročitve in
– rok izvršitve.
7. Podatke o razkritju podatkov:
– šifra zahtevka,
– datum prejema zahtevka,
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– pravna podlaga,
– datum prejetja soglasja,
– šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje
razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
– osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki
omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je
davčna tajnost,
– razlog razkritja in
– datum in čas razkritja.
8. Podatki o razkritju podatkov:
– šifra zahtevka,
– datum zahtevka,
– datum prejema zahtevka,
– šifro, datum in številko izvoda dokumenta, ki vsebuje
razkriti podatek, ki je davčna tajnost,
– osebno ime oziroma naziv osebe ali drug podatek, ki
omogoča identifikacijo osebe, ki ji je bil razkrit podatek, ki je
davčna tajnost,
– razlog razkritja,
– datum in čas razkritja,
– pravna podlaga in
– datum prejetja soglasja.
III. NAČIN VODENJA
7. člen
(načela vodenja)
Podatki postopka davčnega nadzora se vpisujejo v evidenco iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v skladu
s časovnim zaporedjem nastanka posameznih dejanj. Vpisi
morajo biti popolni, pravilni in ažurni.
8. člen
(pooblaščene osebe)
Vpis podatkov, sprememba vpisov oziroma urejanje
podatkov postopka davčnega nadzora so dovoljeni:
1. v evidenci o vodenju postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora:
– vodji oddelka za davčni inšpekcijski nadzor oziroma
vodji skupine, ki nadomešča odredbodajalca davčnega inšpekcijskega nadzora,
– pooblaščeni osebi, ki opravlja davčni inšpekcijski nadzor za zadeve, ki jih izvaja, in
– drugi osebi davčnega urada, pooblaščeni za vpis in
urejanje podatkov v evidenci;
2. v evidenci postopkov nadzora obračunov davka pri
davčnem organu:
– vodji oddelka za odmero in kontrolo oziroma vodji
referata;
– osebi, ki opravlja nadzor obračuna davka pri davčnem
organu;
– osebi, ki vodi postopek razkrivanja podatkov nadzora
obračunov davka pri davčnem organu;
– drugi osebi davčnega urada, pooblaščeni za vpis in
urejanje podatkov v evidenci.
9. člen
(popravki)
Posamezni vpisi se ne smejo brisati niti na drug način
uničiti. Popravki pomotoma vpisanih podatkov morajo biti
razvidni.
10. člen
(nadzor nad vpisi v evidenco)
(1) Nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo vpisanih
podatkov v evidenco postopkov davčnega inšpekcijskega
nadzora izvaja vodja oddelka za davčno inšpiciranje oziroma
vodja skupine za skupino, ki jo vodi. Nadzor nad pravilnostjo
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in pravočasnostjo vpisanih podatkov v evidenco postopkov
nadzora obračunov davka pri davčnem organu izvaja vodja
oddelka za odmero in kontrolo oziroma vodja referata.
(2) Nadzor se izvaja po končanem postopku na prvi stopnji oziroma po razkritju podatkov na podlagi izpisa podatkov
iz evidence. Nadzor se konča s podpisom izpisa evidentiranih podatkov, ki se hrani v popisu dosjeja zadeve.
11. člen
(zaključevanje)
(1) V evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora
se zadeva zaključi, ko je v evidenco vnesen kateri koli izmed
naslednjih podatkov:
– datum uradnega zaznamka, da postopka nadzora ni
mogoče začeti,
– datum pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka,
– datum pravnomočnosti odločbe ali
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrženju pritožbe.
(2) Zadeva, ki se zaključi, se šteje za rešeno. Ko je
zadeva zaključena, se vpisani podatki ne smejo več spreminjati.
12. člen
(vodenje evidence)
Podatki iz evidence o vodenju postopkov davčnega
nadzora se arhivirajo za vsako leto posebej, po stanju na
zadnji dan v letu. Podatki, ki se nanašajo na postopke, ki
so se začeli v predhodnih koledarskih letih, se vpisujejo v
evidenco tistega leta, v katerem so bili začeti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(oblika evidence v prehodnem obdobju)
(1) Do vzpostavitve evidence o vodenju postopkov
davčnega nadzora v elektronski obliki se vodi evidenca postopkov nadzora obračunov davka pri davčnem organu iz
druge alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v
fizični obliki.
(2) Do vzpostavitve elektronske oblike glavne davčne
evidence iz tretjega odstavka 26. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 59/05 – odločba US) se v evidenco iz druge alinee drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika, vpisujejo podatki, ki se
nanašajo na nadzor obračunov davka pri davčnem organu v
skladu s 3. točko drugega odstavka 99. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 96/05 – ZRTVS 1 in 109/05).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-146/2005/4
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EVA 2005-1611-0163
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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353.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Marija Reka
(2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Marija Reka
(2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Marija Reka (2004–2013),
št. 09-32/04 z dne 28. junija 2005, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Marija Reka, ki meri
7.753,95 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Celje, v občinah Tabor, Prebold in Žalec, oziroma v katastrskih občinah Črni vrh, Miklavž, Marija Reka, Matke, Pongrac
in Liboje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Marija Reka je s 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 82% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb,
16% državnih gozdov, 1% občinskih gozdov in 1% zasebnih
gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 5.839,67 ha, od katere je 5.677,88 ha večnamenskih gozdov in 161,79 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 309 m3/ha, od tega 83 m3/ha iglavcev
in 226 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,94 m3/ha, od tega 2,35 m3/
ha iglavcev in 4,59 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Marija Reka je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje,
izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Marija Reka določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.290,82 ha,
– ekološke funkcije na površini 320,32 ha ter
– socialne funkcije na površini 321,57 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Marija Reka (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Marija Reka
za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 292.940 m3, od tega
99.384 m3 iglavcev in 193.556 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 835,48 ha,
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– nega mlajšega drogovnjaka na površini 160,25 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer individualna zaščita s 17.150 tulci in 23.150 količki,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 6,85 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Marija Reka (2004–2013) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Marija
Reka v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Marija Reka (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Marija Reka (2004–2013) je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska cesta 59, Žalec,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi
s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Marija Reka (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-8/2001/7
Ljubljana, dne 3. januarja 2006
EVA 2005-2311-0121
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

354.

Pravilnik o izobraževalnem programu
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi
podeželja (UŽU-IP)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
(UŽU-IP)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP), katerega splošni del je predlagal, posebni del pa
določil Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih na 39. seji dne 22. novembra 2005.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport na spletnih straneh.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno
veljaven.
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

355.

Stran

929

Št. 011-03-66/2005
Ljubljana, dne 10. januar 2006
EVA 2006-3311-0016
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

Št. 011-03-64/2005
Ljubljana, dne 10. januarja 2006
EVA 2006-3311-0015
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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356.

Pravilnik o izobraževalnem programu
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj
korak (UŽU-MK)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v
izobraževalnem programu Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
(UŽU-IP)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem
programu Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
1. člen
S tem pravilnikom se predpiše strokovna izobrazba,
ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati učitelji v izobraževalnem programu
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
(UŽU-IP).
2. člen
Učitelj, ki usklajuje izobraževalno delo v skupini za odrasle, je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program
družboslovne smeri in uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Izzivi podeželja.
3. člen
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program in uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev
v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi
podeželja.
Učitelj v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja je lahko tudi, kdor ni končal univerzitetnega študijskega programa, pa v skladu z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izpolnjuje pogoje
za učitelja v osnovni ali srednji šoli in je uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja.
4. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi
izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRAVILNIK
o izobraževalnem programu Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak
(UŽU-MK), katerega splošni del je predlagal, posebni del pa
določil Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih na 39. seji dne 22. novembra 2005.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport na spletnih straneh.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno
veljaven.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-65/2005
Ljubljana, dne 10. januarja 2006
EVA 2006-3311-0017
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

357.

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v
izobraževalnem programu Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem
programu Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
1. člen
S tem pravilnikom se predpiše strokovna izobrazba, ki
jo morajo ob izpolnjevanju drugih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati učitelji v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK).
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2. člen
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog in
uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak.
Učitelj, ki usklajuje izobraževalno delo v skupini za
odrasle, je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski
program družboslovne smeri in uspešno opravil program za
usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak.
Učitelj iz prejšnjega odstavka sodeluje v učiteljskem
paru v obsegu najmanj 1/3 ur z usposobljenim specialnim
in rehabilitacijskim pedagogom/defektologom, ki je uspešno opravil program za usposabljanje učiteljev v programu
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak za svetovalca.
Učitelj v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak je lahko tudi, kdor ni končal univerzitetnega
študijskega programa, pa v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izpolnjuje pogoje za
učitelja v osnovni ali srednji šoli in je uspešno opravil program
za usposabljanje učiteljev v programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak.

Društvo se s 1. 1. 2006 vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

3. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi
izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti.

ODLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-63/2005
Ljubljana, dne 10. januarja 2006
EVA 2006-3311-0018
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

358.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 80.
in 142. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o
društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
(Uradni list RS, št. 64/99, 65/02-odl. US RS) izdaja minister
za kulturo naslednjo

ODLOČBO
o podelitvi statusa društva v javnem interesu
SLOVENSKEMU ETNOLOŠKEMU DRUŠTVU, Metelkova 2, 1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnega akta
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.

Št. 026-31/99/9
Ljubljana, dne 30. decembra 2005
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
359.

Odločba o razveljavitvi Spremembe Odloka o
elektro izrabi vodotokov v Občini PodvelkaRibnica

Številka: U-I-170/04-15
Datum: 12. 1. 2006

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Roberta Časa iz Podvelke,
na seji dne 12. januarja 2006

o d l o č i l o:
Sprememba Odloka o elektro izrabi vodotokov v Občini
Podvelka-Ribnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/04) se
razveljavi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik navaja, da je dal vlogo za pridobitev koncesije za izkoriščanje električne energije na potoku Velka in je
za nameravano gradnjo male hidroelektrarne na njem pridobil tudi soglasja sosedov, saj je imel žago na tem potoku že
njegov oče. Občina naj bi nato na zahtevo družbe Lesna TP
Podvelka sprejela Spremembo Odloka o elektro izrabi vodotokov v Občini Podvelka-Ribnica (v nadaljevanju Sprememba
odloka). Z njo naj bi Občina na potoku Velka »nižje-vodno«
omogočila pridobitev koncesije navedeni družbi, ki je njegov
konkurent. S tem naj bi mu izpodbijani akt onemogočil gradnjo male hidroelektrarne »gor-vodno« od žage Čas. Sprememba odloka naj bi bila sprejeta na korespondenčni seji
Občinskega sveta, zato naj bi bil izpodbijani akt v neskladju
s Statutom Občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, št.
13/99 in nasl.) in s Poslovnikom Občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 96/99). Pri sprejemanju Sprememb
odloka naj ne bi bil upoštevan predpisani postopek, zato naj
bi bil ta akt v neskladju tudi z Ustavo in z Zakonom o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS).
2. Občina odgovarja, da je Župan predlagal Spremembo odloka, ker pri pripravi prvotnega odloka niso upoštevali,
da je imela na tem potoku družba Lesna TP Podvelka že
malo hidroelektrarno. Izpodbijani akt naj bi omogočal njeno
obnovo in posodobitev, vendar pobudniku ni odvzel pravice
do gradnje male hidroelekrtrarne, saj je njegov objekt predviden »višje-vodno«. Na korespondenčni seji Občinskega
sveta naj bi vsi svetniki glasovali za sprejem Spremembe
odloka, zato je neutemeljeno zatrjevanje pobudnika, da je
ta akt nezakonit.

Uradni list Republike Slovenije
3. Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje, da niti
družba Lesna TP Podvelka niti pobudnik na obravnavanem
potoku nimata pridobljenih vodnih pravic. Vlogo pobudnika
za pridobitev vodne pravice naj bi obravnavali po predpisanem postopku, zato bodo med drugim upoštevali, ali
umestitev predvidenega objekta za rabo vode ni v nasprotju
s prostorskimi akti. Če naj bi izpodbijani akt pomenil takšen
prostorski akt, je bil sprejet nezakonito. Sprememba odloka
naj bi tudi družbi Lesna TP Podvelka omogočila gradnjo male
hidroelektrarne na tem potoku, zato bodo po analizi njegovih
pretočnih razmer odločili, ali bodo na njem podelili eno ali
dve koncesiji.
B.
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju
ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Sprememba odloka spreminja omejitve za gradnjo
malih hidroelektrarn na potoku Velka, ki so bile določene v
5. členu Odloka o izrabi vodotokov v Občini Podvelka – Ribnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/96 – v nadaljevanju
Odlok). Pri tem iz preambule Odloka sledi, da je bil ta akt
sprejet na podlagi 39., 40. in 43. člena Zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84
in nasl. – v nadaljevanju ZUN), torej po postopku, ki je
bil predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih
aktov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev. Na podlagi
11. člena Odloka so z dnem njegove uveljavitve prenehali
veljati v njem določeni prostorski ureditveni pogoji. Tudi iz
vsebine Odloka izhaja, da se z njim prostorsko načrtujejo
gradnje malih hidroelektrarn na območju Občine Podvelka
– Ribnica. To pomeni, da je Odlok po svoji vsebini izvedbeni
prostorski akt.
6. Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – v nadaljevanju ZUreP-1)
je prenehal veljati ZUN. Prehodna določba 174. člena ZUreP-1
podaljšuje veljavnost obstoječih prostorskih izvedbenih aktov,
zato Odlok še velja.
7. Iz vsebine pobudnikovih navedb izhaja očitek, da
je bil postopek spreminjanja in dopolnjevanja Sprememb
odloka nezakonit. Po drugem odstavku 23. člena ZUreP-1
se spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, kot je Odlok,
pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za
njihovo pripravo in sprejem, če ni s tem zakonom določeno
drugače. Po 175. členu ZUreP-1 so se sicer že začeti postopki sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov
nadaljevali in končali po določbah novega zakona, pri čemer
se niso upoštevale določbe o prostorski konferenci. Vendar v
obravnavanem primeru ne gre za že začeti postopek priprave
in sprejemanja izpodbijanega akta, saj je bila Sprememba
odloka sprejeta šele po uveljavitvi ZUreP-1. Postopka njene
priprave namreč ni bilo, ker je bila sprejeta na korespondenčni seji Občinskega sveta le na predlog Župana. Ker Sprememba odloka ni bila pripravljena in sprejeta po postopku,
ki je z ZUreP-1 predpisan za pripravo in sprejem prostorskih
izvedbenih aktov, je ta akt v neskladju z drugim odstavkom
23. člena ZUreP-1. Ustavno sodišče ga je zato razveljavilo.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
dvema. Proti sta glasovala sodnik Fišer in sodnica Wedam
Lukić.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

Št.

360.

10 / 31. 1. 2006 /

Stran

931

Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek
125. člena in prvi odstavek 126. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v
neskladju z Ustavo

Številka: U-I-253/04-11
Datum: 19. 1. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo družbe Givo, d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška družba Đuragić-Sotlar, o.p., d.n.o., Ljubljana, na
seji dne 19. januarja 2006

o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 126. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) sta v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje z Ustavo
odpraviti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja lahko upniki v
primeru, ko je po uvedbi stečajnega postopka in pred njegovim začetkom vložen predlog za začetek postopka prisilne
poravnave, izpodbijajo vsa dolžnikova dejanja, storjena v
enem letu pred dnem začetka postopka prisilne poravnave.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica družba Givo izpodbija določbo prvega
odstavka 125. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL), po kateri imajo upniki in
stečajni upravitelj pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki
ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih upnikov (oškodovanje
stečajnih upnikov) ali če je s tem dejanjem prišel posamezni
upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje ugodnosti upnikom),
ter če je druga stranka, v korist katere je bilo dejanje storjeno,
vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo slabo ekonomsko
finančno stanje.
2. Pobudnica meni, da sedanja ureditev tega instituta
povzroča neenakost med upniki, ki uspejo neposredno začeti stečajni postopek, in upniki, ki jih je dolžnik »šikanozno«
prehitel z vložitvijo predloga za začetek postopka prisilne
poravnave. Pobudnica podrobno opisuje postopek v primeru,
ko dolžnik takoj po vložitvi predloga za začetek stečajnega
postopka (uvedba stečajnega postopka) vloži predlog za
začetek postopka prisilne poravnave. Po mnenju pobudnice
upnik več mesecev (od vložitve predloga za začetek postopka prisilne poravnave do glasovanja o njeni potrditvi)
ne more storiti ničesar, da bi si zavaroval »enoletni rok« za
izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika v stečaju. V postopku
prisilne poravnave pa naj dolžnikovih pravnih dejanj ne bi
bilo mogoče izpodbijati. Pobudnica meni, da bi bilo treba zaradi favoriziranja določenih upnikov spremeniti prvi odstavek
125. člena ZPPSL tako, da se določi, da v primeru začetka
postopka prisilne poravnave bodisi »enoletni rok« ne teče
bodisi da začne teči z začetkom postopka prisilne poravnave. V nasprotnem primeru je po njenem mnenju institut v
celoti izvotljen. Pobudnica dodaja, da je tudi prejšnji zakon to
vprašanje urejal na način, kot ga sama predlaga, in je torej
bilo mogoče izpodbijati vsa dejanja stečajnega dolžnika v
zadnjem letu pred začetkom postopka prisilne poravnave.
3. Državni zbor na navedbe v pobudi ni odgovoril.
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B.
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Po 30. členu
ZUstS je Ustavno sodišče zaradi medsebojne povezanosti
začelo postopek tudi za oceno ustavnosti prvega odstavka
126. člena ZPPSL.
Presoja prvega odstavka 125. člena ZPPSL
5. Prvi odstavek 125. člena ZPPSL se glasi: »Upniki
in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako pravno
dejanje, ki ga je dolžnik storil v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka, če ima to dejanje za posledico
neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih upnikov
(oškodovanje stečajnih upnikov), oziroma s katerim je prišel
posamezni upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje ugodnosti
upnikom), ter če je druga stranka, v korist katere je bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dolžnikovo slabo
ekonomsko-finančno stanje«. Pobudnica izpodbijani določbi prvega odstavka 125. člena ZPPSL očita kršitev načela
enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave), ker so upniki pri
izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju v primeru,
ko je po uvedbi in pred začetkom stečajnega postopka vložen
predlog za začetek postopka prisilne poravnave, in v primeru,
ko takšen predlog ni vložen, in se lahko »nemoteno« začne
stečajni postopek, obravnavani enako, čeprav gre za različna
položaja.
6. Načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena Ustave) zagotavlja splošno enakost pred zakonom. Zakonodajalec je upravičen v mejah svoje pristojnosti
določiti kriterije, ki mu služijo za opredelitev, katera dejanska
stanja so si podobna do te mere, da bo nanja vezal enake
pravne posledice, in katera se tako razlikujejo, da jih je treba
pri uzakonitvi razlikovati od prvih (tako npr. odločba Ustavnega sodišča št. U-I-306/98 z dne 11. 4. 2002, Uradni list RS,
št. 37/02 in OdlUS XI, 60).
7. Pri ureditvi postopka prisilne poravnave oziroma
stečajnega postopka je mogoče ločiti med naslednjimi položaji: (1) kjer je po vložitvi predloga za začetek stečajnega
postopka takoj vložen predlog za začetek postopka prisilne
poravnave, torej še pred začetkom stečajnega postopka, ki
se zato ne začne niti se ne more začeti, vse dokler se postopek prisilne poravnave ne konča (drugi odstavek 5. člena
ZPPSL); (2) kjer je predlog za začetek prisilne poravnave vložen po začetku stečajnega postopka, vse do naroka
za obravnavo osnutka za glavno razdelitev (prvi odstavek
173. člena ZPPSL); in (3) kjer predlog za začetek postopka
prisilne poravnave v stečajnem postopku sploh ni vložen.
Vse tri položaje ureja ZPPSL enako. V vseh treh primerih je
namreč mogoče izpodbijati dolžnikova pravna dejanja, če gre
za pravna dejanja, ki jih je dolžnik storil v zadnjem letu pred
dnem začetka stečajnega postopka.
8. Problem, ki se pojavi v prvem primeru, je, da se
zaradi vloženega predloga za začetek postopka prisilne poravnave stečajni postopek ne začne, in to vse do trenutka,
ko je postopek prisilne poravnave končan (drugi odstavek
5. člena ZPPSL). Po vložitvi predloga za začetek postopka
prisilne poravnave stečajni senat v petnajstih dneh odloči o
predlogu, vendar opravi le formalni preizkus predloga (prvi
odstavek 27. člena ZPPSL). Senat izda sklep o začetku postopka prisilne poravnave, ne da bi se ukvarjal z materialnimi
pogoji za začetek postopka. Načrt finančne reorganizacije je
treba predložiti v roku treh mesecev od dneva vložitve predloga za prisilno poravnavo (prvi odstavek 46. člena ZPPSL).
Narok za glavno obravnavo se razpiše v roku trideset dni
po predložitvi načrta finančne reorganizacije (prvi odstavek
52. člena ZPPSL). Takrat se glasuje o potrditvi prisilne poravnave. Glasovanje je trenutek, ko lahko upniki odločajo
o ekonomski vsebini predlagane prisilne poravnave. Če

N. Plavšak in S. Prelič: Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2000, str. 205.
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je glasovanje neuspešno, stečajni senat ustavi postopek
prisilne poravnave (drugi odstavek 58. člena ZPPSL) in izda
sklep o začetku stečajnega postopka (drugi odstavek 34. člena ZPPSL in 57. člen ZPPSL). Tako v najboljšem primeru
preteče od vložitve predloga za začetek postopka prisilne
poravnave do izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka,
ker glasovanje o prisilni poravnavi ni uspešno, štiri mesece.
V praksi je to obdobje praviloma daljše. To pa hkrati pomeni,
da stečajni upnik za navedeno časovno obdobje »izgubi«
možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju,
kar lahko pripelje tudi do izvotlitve navedene pravice.
9. ZPPSL v 34. členu ureja institut predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave. Postopek s predlogom, ki
je urejen v 35. členu ZPPSL, naj bi v največji meri odseval
splošno načelo hitrosti postopka (drugi odstavek 11. člena
ZPPSL). Vendar je v zvezi s tem sredstvom upnika mogoče
ugotoviti, da je z vidika trajanja postopka prisilne poravnave
in s tem izgube možnosti izpodbijanja v stečaju, v skrajnem
primeru upnikov položaj enak kot v primeru, če Zakon tega
instituta sploh ne bi urejal. To je posledica dejstva, da je treba
o predlogu za ustavitev postopka prisilne poravnave odločiti
najkasneje na naroku za prisilno poravnavo (argument iz četrtega odstavka 35. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka
58. člena ZPPSL), narok za prisilno poravnavo pa mora
predsednik senata določiti, kot je že bilo povedano, najkasneje v roku trideset dni po predložitvi načrta finančne reorganizacije (prvi odstavek 52. člena ZPPSL). Zato ni mogoč
sklep, da bi se zaradi tega instituta položaj upnika z vidika
izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju v primeru,
ko je vložen predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
preden je začet stečajni postopek, izboljšal oziroma da bi ta
institut lahko šteli za razlog, da je zakonodajalec enako uredil
različna dejanska stanja.
10. V drugem in tretjem primeru iz 7. točke obrazložitve,
tj. ko je predlog za začetek postopka prisilne poravnave vložen po začetku stečajnega postopka, ali pa predlog sploh ni
vložen, do upnikove izgube možnosti izpodbijanja ne pride.
Predlog za začetek postopka prisilne poravnave je namreč
mogoče vložiti vse do naroka za obravnavo osnutka za
glavno razdelitev (prvi odstavek 173. člena ZPPSL). Predlog
ne vpliva na potek stečajnega postopka. Prav tako nanj ne
vpliva že sam začetek postopka prisilne poravnave, temveč
se stečajni postopek ustavi in prenehajo njegove pravne posledice samo, če je prisilna poravnava potrjena (peti in šesti
odstavek 172. člena ZPPSL). Če torej stečajni postopek ves
ta čas teče, ima stečajni upnik enako možnost izpodbijanja,
kot če predlog za začetek postopka prisilne poravnave ne bi
bil vložen.
11. Izpodbijana ureditev postavlja upnike, ki zaradi začetka postopka prisilne poravnave po vložitvi predloga za
začetek stečajnega postopka, vendar še pred njegovim začetkom, nimajo enakih možnosti za učinkovito uveljavljanje
instituta iz prvega odstavka 125. člena ZPPSL, v neenakopraven položaj z upniki, ki so v položaju iz prejšnje točke obrazložitve te odločbe. Eno temeljnih načel stečajnega
prava pa je načelo enakopravnega obravnavanja upnikov.
To načelo je izraženo tudi v pravilih prirejenosti upnikov, po
katerem se terjatve stečajnih upnikov v stečajnem postopku
poplačajo hkrati, skupno in v sorazmernem delu. Praviloma
razlog za začetek stečaja nad posameznim dolžnikom obstaja že določeno obdobje pred začetkom stečaja. Namen
izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj je zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh upnikov že v tem obdobju.
Ustavno sodišče je zato presojalo, ali je imel zakonodajalec
za izpodbijano ureditev razumen in stvaren, iz narave stvari
N. Plavšak in S. Prelič, id., str. 211.
Predlog lahko vloži tudi upniški odbor (prvi odstavek 34.
člena ZPPSL).

  Ibidem.

N. Plavšak in S. Prelič, id., str. 463.
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izhajajoč razlog. Kot je že bilo navedeno, Državni zbor na
navedbe v pobudi ni odgovoril. Tudi iz Poročevalcev Državnega zbora zakonodajalčevega razloga za enako ureditev
obeh položajev ni mogoče razbrati. S pomočjo zgodovinske
razlage izpodbijane določbe je mogoče ugotoviti le to, da je
zakonodajalec prevzel izpodbijano ureditev iz nekdanjega
zveznega Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Uradni list SFRJ, št. 84/89), ki je bil razveljavljen z ZPPSL.
Zakaj je prevzel navedeno ureditev, ni pojasnil.
12. Zato je Ustavno sodišče presodilo, da je prvi odstavek 125. člena ZPPSL v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave. Izdalo je ugotovitveno odločbo (1. točka
izreka) in zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje
odpravi v roku pol leta od objave odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije (2. točka izreka). Ustavno sodišče je
izdalo ugotovitveno odločbo, ker bi razveljavitev izpodbijane
določbe povzročila, da upniki sploh ne bi imeli možnosti izpodbijati dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju (prvi odstavek
48. člena ZUstS). Zakonodajalec mora ugotovljeno neskladje
z Ustavo odpraviti tako, da bo pri tem upošteval razloge te
odločbe.
13. Odločitev Ustavnega sodišča o ugotovljenem neskladju z Ustavo ne pomeni, da sodišča do odprave tega
neskladja o tožbah zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih
dejanj v stečaju, ne bodo mogla odločati. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je Ustavno sodišče določilo
način izvršitve odločbe (3. točka izreka). Z njim je za čas,
dokler zakonodajalec ne bo odpravil ugotovljenega neskladja z Ustavo, uredilo izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj
v stečaju na enega izmed možnih načinov, s katerim bo v
tem postopku tretjim omogočeno učinkovito varstvo njihovih
pravic.

C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
30. in 48. člena ter drugega odstavka 40. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi:
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Presoja prvega odstavka 126. člena ZPPSL
14. Prvi odstavek 126. člena ZPPSL ureja izpodbijanje
dolžnikovih pravnih dejanj, ki so bila storjena brezplačno ali
za neznatno plačilo. Po pojavni obliki gre za dejanja, ki so
enaka pravnim dejanjem oškodovanja in privilegiranja upnikov. Zakon ureja izpodbijanje teh dejanj na enak način, kot

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 17. točke Sklepa o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 99/04 in 09/05)
sprejema guverner Banke Slovenije


Poročevalci Državnega zbora, št. 18/93 – 1. obravnava, št.
28/93 – 2. obravnava in št. 36/93 – 3. obravnava.

Iz zgodovinskega pregleda izhaja, da se je v starejših jugoslovanskih zakonih dejstvo, da je bil vložen predlog za začetek
postopka prisilne poravnave, pri izpodbijanju dolžnikovih pravnih
dejanj upoštevalo. Tako je na primer Zakon o prisilni poravnavi in
stečaju (Uradni list SFRJ, št. 15/65 in nasl.) v 95. členu določal, da
ima vsak upnik stečajnega dolžnika, kot tudi sam stečajni dolžnik
pravico izpodbijati pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik storil v
zadnjem letu pred uvedbo stečajnega postopka oziroma postopka
za prisilno poravnavo, ki je tekel neposredno pred uvedbo stečajnega postopka. Ta zakon ni razlikoval med uvedbo in začetkom
stečajnega postopka, kot se to razlikuje v ureditvi stečajnega postopka po ZPPSL. Podobno ureditev, kjer se je torej dejstvo prisilne
poravnave med stečajnim postopkom upoštevalo, so določali tudi
kasnejši zakoni. Zakon iz leta 1965 je bil razveljavljen z Zakonom
o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni list
SFRJ, št. 41/80 in nasl.), ki je v prvem odstavku 161. člena določal, da imajo upniki stečajnega dolžnika, kot tudi stečajni upravitelj
pravico izpodbijati pravna dejanja, ki jih je dolžnik storil v zadnjem
letu pred dnem uvedbe predhodnega postopka. Na podlagi prvega
odstavka 95. člena Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela je predhodni postopek, postopek za ugotovitev,
ali so podani pogoji za uvedbo stečajnega postopka. Med drugim
se razpiše tudi narok, kjer se ugotavlja, ali je možnost za sklenitev
prisilne poravnave. Ta zakon je razveljavil Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 72/86
in nasl.), ki je imel v prvem odstavku 199. člena enako določbo kot
njegov predhodnik in po kateri imajo upniki stečajnega dolžnika,
kot tudi stečajni upravitelj pravico izpodbijati pravna dejanja, ki jih
je dolžnik storil v zadnjem letu pred dnem uvedbe predhodnega
postopka. Do bistvene spremembe je prišlo šele z zakonom iz leta
1989, torej s predhodnikom ZPPSL, ki je imel v zvezi z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju identično določbo, kot je
izpodbijani prvi odstavek 125. člena ZPPSL.

ureja izpodbijanje odplačnih dolžnikovih ravnanj, saj določa,
da je mogoče izpodbijati tista pravna dejanja, ki jih je dolžnik
storil v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka
dolžnika.
15. Iz enakih razlogov, kot je Ustavno sodišče ugotovilo,
da je v neskladju z Ustavo prvi odstavek 125. člena ZPPSL,
je v neskladju z Ustavo tudi prvi odstavek 126. člena ZPPSL
(1. točka izreka). Tudi za to neskladje velja, da ga mora zakonodajalec odpraviti v roku iz 2. točke izreka, kot tudi način
izvršitve iz 3. točke izreka.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

BANKA SLOVENIJE
361.

Navodilo za izdelavo poročila o izračunu
obveznih rezerv

NAVODILO
za izdelavo poročila o izračunu
obveznih rezerv
1. Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne
rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno
s sklepom o obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom).
Poročilo o izračunu obveznih rezerv obveznik sestavi na
način, določen s sklepom in s tem navodilom.
Osnova za obvezne rezerve
2. V posamezni del osnove za obvezne rezerve obveznik vključi naslednje obveznosti:
I. Obveznosti z 0-odstotno stopnjo obveznih rezerv
1. Vloge (računi: 7601, 7611, 7621, 7623, 7631, 7633,
7641, 7661, 7671, 7673, 7681, 7683, 7691, 7713, 7722-3,
7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7761, 7767, del 777, del
7780-2, del 9100, del 9110, del 9130, del 9140, del 9170, del
9180, del 9190, 9203, 9213, 9221, 9242-3, 9255, 9271, 9275,
9283-4, 9291, 9431, 9482-3, 9621, 9623);
2. Repo posli (računi: del 7500, del 7504, del 7506 del
7507, del 7508, del 7509, del 7900, 7901, del 7940, 7941, del
7960, 7961, del 7970, 7971, del 7980, 7981, del 7990, 7991,
del 8400-1, del 8410-1, del 8422-3, del 8430-3, del 8440-1,
del 9500, 9501, del 9540, 9541, del 9560, 9561, del 9570,
9571, del 9580, 9581, del 9582, 9583);
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
(računi: 7701, del 7780-2, del 9100, del 9110, del 9130, del
9140, del 9170, del 9180, del 9190, 9312, 9313, 9332, 9333,
9341).
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II. Obveznosti z 2-odstotno stopnjo obveznih rezerv
4. Vloge (računi: 7010-3, 7040-3, 706, 7080-9, 7100-3,
7140-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 73801, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5,
7480-9, 7490-2, 7511-2, 7520, 7522, 7524, 7526, 7528,75601, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600, 7610, 7620,
7622, 7630, 7632, 7640, 7660, 7670, 7672, 7680, 7682,
7690, 7711, 7720-1, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7760,
7766, del 777, del 7787-9, 8100-3, 8140-5, 8160-3, 81703, 8180-7, 8190-1, 8204-6, 8209, 8214-5, 8219, 8243-9,
8252, 8255, 8258, 8271, 8278-9, 8290, 8299, 8457-9, 84805, 8624, 8700-4, 8710-4, 8730-9, 8740-9, 8760-4, 8770-9,
8780-9, 8790-4, del 9109, del 9119, del 9139, del 9149, del
9179, del 9189, del 9199, 9200, 9210, 9220, 9240-1, 9252,
9270, 9274, 9280-1, 9290, 9430, 9480-1, 9620, 9622);
5. Repo posli (računi: del 7500, del 7504, del 7506 del
7507, del 7508, del 7509, del 7900, del 7940, del 7960, del
7970, del 7980, del 7990, del 8400-1, del 8410-1, del 84223, del 8430-3, del 8440-1, del 9500, del 9540, del 9560, del
9570, del 9580, del 9582);
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
(računi: 730, 7700, 7709, del 7787-9, 8310, 8311, 8319,
8320, 8321, 8329, 8330, 8331, 8339, 8340, 8349, del 9109,
del 9119, del 9139, del 9149, del 9179, del 9189, del 9199,
9310, 9311, 9319, 9330, 9331, 9339, 9340, 9349).
3. V skladu z določili sklepa mora obveznik v osnovo
za obvezne rezerve vključiti tudi obveznosti, ki jih knjiži na
računih, ki niso navedeni v zaporednih številkah I in II v 2.
točki tega navodila, če gre za:
– obveznosti do banke, hranilnice ali družbe za izdajo
elektronskega denarja, ki je v stečaju ali likvidaciji,
– obveznosti do Združenja bank Slovenije,
– druge obveznosti, ki se v skladu s sklepom vključujejo med obveznosti, od katerih mora izračunavati obvezne
rezerve.
4. Če obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi
izdanih imenskih vrednostnih papirjev, ki so v lasti drugih obveznikov, mora spremembe lastništva izdanih imenskih vrednostnih papirjev v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsaj
enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu na podlagi podatkov
klirinško depotnih družb, indosamenta ali drugega pravnega
posla o prenosu lastništva vrednostnega papirja.
5. Obveznik mora vzpostaviti posebno evidenco za obveznosti, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno
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spremljanje po ročnosti, določeni z 8. točko sklepa, oziroma
vrsti obveznosti. Enako mora obveznik vzpostaviti posebno
evidenco za repo posle, za katere po veljavnem kontnem
okviru ni možno spremljanje po tipu. Taki računi so označeni
z »del«.
Izračun obveznih rezerv
6. Obveznik izračuna obvezne rezerve z množenjem
povprečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti iz zaporednih številk I in II v 2. točki ter sredstev iz 3. točke tega
navodila in ustrezne stopnje obveznih rezerv, določene s
sklepom.
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
7. Obvezniku, ki delno ali v celoti ne izpolni obveznih rezerv, Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomestila za
neizpolnjene obvezne rezerve. Obveznik plača nadomestilo
na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo
vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100
in v drugo vrstico: //Nadomestilo za neizpolnjene obvezne
rezerve.
Poročanje Banki Slovenije
8. Obveznik sestavi poročilo o izračunu obveznih rezerv
(Obrazec št. 3.0.), ki je sestavni del tega navodila, in ga v
predpisanem roku predloži Banki Slovenije, to je najkasneje
tretji delovni dan po zaključku obdobja izračuna.
Veljavnost navodila
9. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Obveznik ga prvič uporabi za izračun obveznih rezerv v obdobju izračuna od 22.04.
do 21. 5. 2006.
10. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati
navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
(Uradni list RS, št. 14/05), njegova določila pa se uporabljajo
do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0002/06
Ljubljana, dne 25. januarja 2006
Guverner
Mitja Gaspari l.r.
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Obrazec št. 3.0.
(obveznik)

POROýILO O IZRAýUNU OBVEZNIH REZERV
v obdobju izraþuna od ___________ do ___________

v tisoþ SIT
Zap.
št.

Naziv postavke oziroma opis

Povpreþno dnevno
knjigovodsko stanje

1

2

3

OSNOVA ZA OBVEZNE REZERVE

A.

OBVEZNOSTI Z 0-ODSTOTNO STOPNJO OBVEZNIH REZERV
1. Vloge
2. Repo posli
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
I.

SKUPAJ (zap.št. 1 do 3)

OBVEZNOSTI Z 2-ODSTOTNO STOPNJO OBVEZNIH REZERV
4. Vloge
5. Repo posli
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
II.

SKUPAJ (zap.št. 4 do 6)

22.04.2006

III. SKUPAJ OBVEZNOSTI (ZAP.ŠT. I + II)
B.

IZRAýUN OBVEZNIH REZERV
7. Skupni znesek obveznih rezerv od obveznosti s pozitivno stopnjo obveznih
rezerv ( 2% od zneska pod zap.št. II)

* v posamezne postavke so vkljuþene tudi obveznosti, doloþene v 3. toþki Navodila za izdelavo poroþila o izraþunu obveznih
rezerv
Sestavil: _______________
Telefon: _______________

Priloga

Štampiljka in podpisi
odgovornih oseb

935
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362.

Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob
250-letnici rojstva dramatika Antona Tomaža
Linharta v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02
in 85/02), 11. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni
list RS, št. 7/93) in Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2006 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS,
št. 74/05), izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju priložnostnih kovancev ob 250-letnici
rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta
v prodajo in obtok
1
Banka Slovenije bo 6. februarja 2006 dala v prodajo
priložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 250-letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta, z znamenji, ki so
določena z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici
rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta (Uradni list RS,
št. 106/05).
2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je višja od njihove nominalne vrednosti.
3
Banka Slovenije bo 6. februarja 2006 dala v obtok
tudi priložnostne kovance za 500 tolarjev, z znamenji, ki so
določena z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih
in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici
rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta (Uradni list RS,
št. 106/05). Kovanci bodo dani v obtok po njihovi nominalni
vrednosti.
4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so
zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki je
označena na njih.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. GP-89
Ljubljana, dne 26. januarja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

363.

Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob
150-letnici rojstva pesnika Antona Aškerca v
prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02
in 85/02), 11. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni
list RS, št. 7/93) in Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2006 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS,
št. 74/05), izdaja Svet Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o dajanju priložnostnih kovancev ob 150-letnici
rojstva pesnika Antona Aškerca v prodajo
in obtok
1
Banka Slovenije bo 6. februarja 2006 dala v prodajo priložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 150-letnici rojstva
pesnika Antona Aškerca, z znamenji, ki so določena z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih
priložnostnih kovancev ob 150-letnici rojstva pesnika Antona
Aškerca (Uradni list RS, št. 101/05).
2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je višja od njihove nominalne vrednosti.
3
Vsi priložnostni kovanci iz 1. točke tega sklepa so zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki je
označena na njih.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. GP-90
Ljubljana, dne 26. januarja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
364.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št.
131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.)
ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-05/P1,
P2/AE-s/10, z dne 23. 1. 2006, Geoplin plinovodi d.o.o.,
kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega
omrežja zemeljskega plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/05) se točka d) v
2. členu spremeni tako, da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):
55,144 SIT/Sm3.«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se
začne 1. februarja 2006.
Ljubljana, dne 23. januarja 2006
EVA 2006-2111-0065
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

365.

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih
frekvenc

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

S P L O Š N I   A K T
o načrtu uporabe radijskih frekvenc
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt vsebuje načrt uporabe radijskih frekvenc,
s katerim Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) podrobneje opredeli namen in način uporabe radijskih frekvenc
znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04; v
nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v
skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04; v nadaljnjem besedilu: zakon) izključno za potrebe varnosti in obrambe države
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih,
ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih
uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.
2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc
v skladu z drugim odstavkom 35. člena zakona za potrebe
varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje
Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci
javnih pooblastil pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva
na uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z
odločbo o dodelitvi radijske frekvence.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo
enak pomen, kot je to določeno v zakonu in uredbi.
3. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
Če uporaba radijske frekvence ni določena z uredbo
ali s tem splošnim aktom, se za uporabo radijske frekvence
lahko uporabljajo odločbe in priporočila Konference evropskih uprav pošt in telekomunikacij (v nadaljnjem besedilu:
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Stran
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CEPT), priporočila Mednarodne telekomunikacijske zveze
(v nadaljnjem besedilu: ITU) in standardi Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (v nadaljnjem besedilu:
ETSI) po navedenem vrstnem redu, če se s tem ne onemogoča učinkovita raba radiofrekvenčnega spektra in delovanja druge komunikacijske opreme ali ne povzroča motenj
radiokomunikacijskim storitvam, ki jim je radiofrekvenčni pas
razporejen v skladu s tem splošnim aktom.
4. člen
(načrt uporabe radijskih frekvenc)
(1) Načrt uporabe radijskih frekvenc in potrebna pojasnila glede uporabe radijskih frekvenc je tabela, ki vsebuje
radijske frekvence od 9 kHz do 1000 GHz, in je določen
v Prilogi A. Priloga B so uporabljene kratice. Priloga C so
uporabljeni dokumenti. Vse priloge so sestavni del tega splošnega akta.
(2) Prvi stolpec tabele, v katerem so navedeni radiofrekvenčni pasovi, in drugi stolpec tabele, v katerem so navedene radiokomunikacijske storitve, sta določena z uredbo.
Opombe tipa 5.xxx so definirane v uredbi.
(3) V tretjem stolpcu tabele je določena uporaba radijskih frekvenc za potrebe varnosti in obrambe države ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se določi
z izrazoma »državna uporaba« in »državna souporaba«.
Dovoljene storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz
tretjega stolpca oziroma posebnim pogojem iz četrtega stolpca. Podrobnejšo razdelitev storitev ureja pristojni organ iz
drugega odstavka 35. člena zakona v skladu s tem splošnim
aktom.
(4) Četrti stolpec tabele podrobneje določa uporabo
radijskih frekvenc v Republiki Sloveniji (npr. GSM, …) skupaj
z navedbo dokumentov, ki podrobneje določajo uporabo radijskih frekvenc. Spisek dokumentov je naveden v Prilogi C.
Obvezna uporaba standardov se nanaša le na njihove
normativne dele.
Navedeni dokumenti so na voljo v prostorih in na spletni
strani agencije.
(5) V petem stolpcu so, kjer je to potrebno, navedene
prilagoditve oziroma zahteve, ki so potrebne za spremembo
uporabe radijskih frekvenc v prehodnem obdobju.
5. člen
(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc)
Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za
potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske
opreme, lahko izda agencija tudi v skladu z dokumenti Evropske unije, CEPT, ITU in standardi ETSI.
Končni določbi
6. člen
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati
Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list
RS, št. 32/02).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. januarja 2006
EVA 2005-2812-0001
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
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Uradni list Republike Slovenije

Priloge:
A) Tabela:
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
< 9 kHz

9 – 14 kHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Nerazporejeno
5.53, 5.54

RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

14 – 19,95 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57

19,95 – 20,05 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV (20kHz)

Državna souporaba

20,05 – 70 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57

70 – 72 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

Državna souporaba

72 – 84 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA 5.60

Priloga

1

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Radionavigacija
SRD:
induktivne aplikacije
9 – 20,05 kHz
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
ISM
SRD: induktivne aplikacije
9 – 20,05 kHz
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
ýasovna normala 20kHz
SRD: induktivne aplikacije
9 – 20,05 kHz
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
SRD: induktivne aplikacije
9 – 59,750 kHz
RTTE SC36
59,750 – 60,250
kHz
RTTE SC37
60,250 – 67 kHz
RTTE SC38
67 – 70 kHz
RTTE SC39
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
DCF þasovni signal:
77,5 kHz
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

84 – 86 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

Državna souporaba

86 – 90 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

90 – 110 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.62
Fiksna
5.64

Državna souporaba

110 – 112 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.64
Državna souporaba

112 – 115 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

Državna souporaba

115 – 117.6 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60
Fiksna
Pomorska mobilna
5.64
Državna souporaba

117,6 – 126 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.64

Državna souporaba

126 – 129 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

2
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4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija (LORAN
C)
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
RTTE SC40
119 – 127 kHz
RTTE SC41
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
119 – 127 kHz
RTTE SC41
127 – 135 kHz
RTTE SC42
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

129 – 130 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.64
Državna souporaba

130 – 148,5 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
Radioamaterska
5.64

148,5 – 255 kHz

255 – 283,5 kHz

RADIODIFUZNA

RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

283,5 – 315 kHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
(postaje javljalniki kraja nuje)
5.73
5.74

3

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
127 – 135 kHz
RTTE SC42
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
SRD: induktivne
aplikacije:
127 – 135 kHz
RTTE SC42
induktivne
aplikacije:
135 – 148,5 kHz
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radioamaterji 135,7 –
137,8 kHz
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
ERC/REC 62-01
EN 301 783
SpA PURF RAS
Zvokovna radiodifuzija
GE'75
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Zvokovna radiodifuzija
GE'75
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
Pomorska radionavigacija:
DGPS
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

315 – 325 kHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
Pomorska radionavigacijska
(postaje javljalniki kraja nuje)
5.73

Državna souporaba

325 – 405 kHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

405 – 415 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.76

Državna souporaba

415 – 435 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

4
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4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
Pomorska radionavigacija:
DGPS
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
Pomorska radionavigacija
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
Pomorska mobilna
Zrakoplovna
radionavigacija
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

941

Stran
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

435 – 495 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79,
5.79A
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

Državna souporaba

495 – 505 kHz

MOBILNA (nujnost in klic)
5.83

Državna souporaba

505 – 526,5 kHz

526,5 –
1 606,5 kHz

1 606,5 –
1 625 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79A,
5.84
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

RADIODIFUZNA

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA

Državna uporaba

5.92
1 625 – 1 635 kHz

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Pomorska mobilna
Sprejemnik:
IF 455 – 457 kHz
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
plazovi: 457 kHz
2001/148/EC
PrRFbrezODRF
Radionavigacija: Navtex:
490 kHz
EN 300 065
GMDSS
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
Pomorska mobilna
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
Radionavigacija: Navtex:
490 kHz
EN 300 065
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
Zvokovna radiodifuzija
GE'75
SRD: induktivne
aplikacije:
148,5 – 1600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.9
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
315 – 600 kHz
ERC/REC 70-03
Ann.12

Radiolokacijska

RADIOLOKACIJSKA

5

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1 635 – 1 800 kHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

1 810 – 1 850 kHz

RADIOAMATERSKA
5.99, 5.100

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska
5.92, 5.103

2 000 – 2 025 kHz

2 025 – 2 045 kHz

2 045 – 2 160 kHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
Storitev meteorološke podpore
5.104
5.92, 5.103
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
KOPENSKA MOBILNA

Državna uporaba

2 170 –
2 173,5 kHz

2 173,5 –
2 190,5 kHz

2 190,5 –
2 194 kHz

Državna uporaba

2 194 – 2 300 kHz

2 300 – 2 498 kHz

Pomorska mobilna

POMORSKA MOBILNA

MOBILNA (nujnost in klic)
5.108, 5.109, 5.110, 5.111

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
RADIODIFUZNA 5.113

Mednarodna telefonija na
plovilih
ITU RR 52.202 –
52.204
Radiolokacijska

RADIOLOKACIJSKA

POMORSKA MOBILNA

Radioamaterji
maks. moþ 300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radioamaterji
maks. moþ 300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Pomorska mobilna

Državna uporaba

5.92
2 160 – 2 170 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Radiolokacijska

RADIOLOKACIJSKA

Državna souporaba

1 850 – 2 000 kHz

4

Državna uporaba

5.92
1 800 – 1 810 kHz
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Državna uporaba
Državna uporaba

Državna uporaba

5.103

6

GMDSS:
teleks v sili
2174,5 kHz
klic v sili in
pozivanje 2182 kHz
DSC v sili in
pozivanje
2187,5 kHz

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

943

Stran

944 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

2 502 – 2 625 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV (2 500 kHz)
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

2 625 – 2 650 kHz

5.92, 5.103
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA

2 650 – 2 850 kHz

5.92
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

2 498 – 2 501 kHz

2 501 – 2 502 kHz

2 850 – 3 025 kHz
3 025 – 3 155 kHz

3 155 – 3 200 kHz

3 200 – 3 230 kHz

3 230 – 3 400 kHz

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.116
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne(R)
RADIODIFUZNA 5.113
5.116
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIODIFUZNA 5.113

ýasovna normala:
2500 kHz
Državna uporaba

Pomorska mobilna

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (R)
klic v sili: 3023 kHz
ITU RR AP27
Državna uporaba
Državna souporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

5.116
3 400 – 3 500 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
Državna souporaba

3 500 – 3 800 kHz

RADIOAMATERSKA
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.92

3 800 – 3 900 kHz
3 900 – 3 950 kHz

FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
KOPENSKA MOBILNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
ýasovna normala:
2500 kHz

5.92, 5.103
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
5.111, 5.115
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne(R)

4

Državna uporaba

Državna uporaba

7

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Pomorska mobilna
SRD: induktivne
aplikacije:
3155 – 3400 kHz
PrRFbrezODRF
Pomorska mobilna
SRD: induktivne
aplikacije:
3155 – 3400 kHz
PrRFbrezODRF
Pomorska mobilna
SRD: induktivne
aplikacije:
3155 – 3400 kHz
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3 950 – 4 000 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA

4 000 – 4 063 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127

3

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna souporaba

Zvokovna radiodifuzija

Državna souporaba

Pomorska mobilna:
ITU RR AP17
ITU RR AP25
Pomorska mobilna:
DSC klic
4208 kHz,
4208,5 kHz,
4209 kHz,
4219,5 kHz,
4220 kHz,
4220,5 kHz
klic v sili:
4125 kHz
teleks v sili:
4177,5 kHz
DSC v sili:
4207,5 kHz
opozorila:
4209,5 kHz
MSI:
4210 kHz

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

5.129

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

4 650 – 4 700 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

4 700 – 4 750 kHz

4 750 – 4 850 kHz

4 850 – 4 995 kHz
4 995 – 5 003 kHz

5 003 – 5 005 kHz
5 005 – 5 060 kHz
5 060 – 5 250 kHz
5 250 – 5 450 kHz

5 450 – 5 480 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.113
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV (5 000 kHz)
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
KOPENSKA MOBILNA

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

POMORSKA MOBILNA 5.79A,
5.109, 5.110, 5.130, 5.131,
5.132

4 438 – 4 650 kHz

4

Stran

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Državna souporaba

4 063 – 4 438 kHz
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Državna souporaba

Državna uporaba
Državna uporaba

ITU RR AP17
ITU RR AP25
SRD: UIC: Euroloop:
4515 kHz
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

Državna uporaba

ýasovna normala
5000 kHz
ýasovna normala
5000 kHz
Državna uporaba
Državna uporaba

Državna souporaba

Pomorska mobilna

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

8

945

Stran

946 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

5 480 – 5 680 kHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
5.111, 5.115

5 680 – 5 730 kHz
5 730 – 5 900 kHz
5 900 – 5 950 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
5.111, 5.115
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA

Državna uporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134
5.136
RADIODIFUZNA
Državna souporaba

6 200 – 6 525 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110,,5.130, 5.132
5.137

6 525 – 6 685 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

6 685 – 6 765 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

6 765 – 7 000 kHz

Državna uporaba
Državna souporaba

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.138, 5.138A

7 000 – 7 100 kHz

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
klic v sili: 5680 kHz
ITU RR AP27
Zrakoplovna mobilna (OR)
klic v sili: 5680 kHz
ITU RR AP26

Zvokovna radiodifuzija
5 950 – 6 200 kHz

5

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

9

Pomorska mobilna
DSC klic:
6312,5 kHz,
6313 kHz,
6313,5 kHz,
6331 kHz,
6331,5 kHz,
6332 kHz
klic v sili:
6215 kHz
teleks v sili:
6268 kHz
DSC v sili:
6312 kHz
MSI
6314 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþuje
podatkovne zveze
ITU RR AP27
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Fiksna
SRD: nespecifiþne
naprave:
6765 – 6795 kHz
PrRFbrezODRF
induktivne
aplikacije:
6765 – 6795 kHz
RTTE SC44
ISM: 6765 – 6795 kHz
Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

7 100 – 7 200 kHz

7 200 – 7 300 kHz

7 300 – 7 400 kHz

7 400 – 7 450 kHz

7 450 – 8 100 kHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIODIFUZNA
RADIOAMATERSKA 5.141C

RADIODIFUZNA

RADIODIFUZNA
5.143B
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Državna souporaba

Državna souporaba

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145
5.111

8 815 – 8 965 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

8 965 – 9 040 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

9 040 – 9 400 kHz

FIKSNA

9 400 – 9 500 kHz

Državna uporaba
Državna uporaba

5.146

10

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Zvokovna radiodifuzija
Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Radioamaterji po
01.01.2006 na
sekundarni
osnovi.

Zvokovna radiodifuzija
SRD: induktivne
aplikacije:
7400 – 8800 kHz
PrRFbrezODRF
SRD: induktivne
aplikacije:
7400 – 8800 kHz
PrRFbrezODRF

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Pomorska mobilna
ITU RR AP17
ITU RR AP25
SRD: induktivne
aplikacije:
7400 – 8800 kHz
PrRFbrezODRF
Pomorska mobilna:
DSC klic
8415 kHz,
8415,5 kHz,
8436,5 kHz,
8437,5 kHz
klic v sili:
8291 kHz
teleks v sili:
8376,5 kHz
DSC v sili:
8364 kHz,
8414,5 kHz
MSI
8416,5 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
SRD: induktivne
aplikacije:
7400 – 8800 kHz
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþuje
podatkovne zveze
ITU RR AP27
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134

Stran

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5.143, 5.143B

Državna souporaba

8 195 – 8 815 kHz

4

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134

5.143E

8 100 – 8 195 kHz

3
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Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

947

Stran

948 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

9 500 – 9 900 kHz
9 900 – 9 995 kHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIODIFUZNA

FIKSNA

10 005 –
10 100 kHz

FIKSNA
Radioamaterska

10 150 –
11 175 kHz

FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne(R)

11 175 –
11 275 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

11 275 –
11 400 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

11 400 –
11 600 kHz

FIKSNA

11 650 –
12 050 kHz
12 050 –
12 100 kHz
12 100 –
12 230 kHz

Zvokovna radiodifuzija

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

ýasovna normala
10000 kHz

ýasovna normala
10000 kHz

5.111
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

10 100 –
10 150 kHz

11 600 –
11 650 kHz

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna uporaba

5.111
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav

5.111

Državna souporaba

Državna souporaba

Državna uporaba

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþuje
podatkovne zveze
ITU RR AP27
Radioamaterji
maks. moþ 300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: induktivne
aplikacije:
10200 – 11000 kHz
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12

RADIODIFUZNA
5.147

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134
5.146
FIKSNA

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5.147

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
9 995 – 10 003 kHz SIGNALOV (10 000 kHz)

10 003 –
10 005 kHz

4

Državna uporaba

11

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

12 230 –
13 200 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

13 200 –
13 260 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

13 260-13 360 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

13 360-13 410 kHz

FIKSNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149

13 410 –
13 570 kHz

Državna uporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne(R)
5.150

13 570 –
13 600 kHz
13 600 –
13 800 kHz
13 800 –
13 870 kHz
13 870 –
14 000 kHz

14 000 –
14 250 kHz

RADIODIFUZNA 5.134

10 / 31. 1. 2006 /
4

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Radioastronomija

SRD: nespecifiþne
naprave:
13553 – 13567 kHz
PrRFbrezODRF
induktivne
aplikacije:
13553 – 13567 kHz
RTTE SC24
ISM: 13553-13567 kHz
Zvokovna radiodifuzija

Zvokovna radiodifuzija

5.151
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne(R)

Državna uporaba

Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

12

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ITU RR AP17
ITU RR AP25
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12

RADIODIFUZNA 5.134

5

Pomorska mobilna:
DSC klic:
12577,5 kHz,
12578 kHz,
12578,5 kHz,
12657,5 kHz,
12658 kHz
klic v sili:
12290 kHz
teleks v sili:
12520 kHz
DSC v sili:
12577 kHz
MSI:
12579 kHz

5.151
RADIODIFUZNA

Stran

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

949

Stran

950 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

14 250 –
14 350 kHz

14 350 –
14 990 kHz
14 990 –
15 005 kHz

15 005 –
15 010 kHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne(R)
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV (15 000 kHz)
5.111
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

15 100 –
15 600 kHz

RADIODIFUZNA

15 800 –
16 360 kHz

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIOAMATERSKA

15 010 –
15 100 kHz

15 600 –
15 800 kHz

Uradni list Republike Slovenije

Državna uporaba

17 410 –
17 480 kHz
17 480 –
17 550 kHz
17 550 –
17 900 kHz

17 900 –
17 970 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12
Zvokovna radiodifuzija

5.146
Državna uporaba

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

FIKSNA

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ýasovna normala
15000 kHz

RADIODIFUZNA 5.134

FIKSNA

5

ýasovna normala
15000 kHz

Državna souporaba

16 360 –
17 410 kHz

4

Državna uporaba

Pomorska mobilna
DSC klic:
16805 kHz,
16805,5 kHz,
16806 kHz,
16903 kHz,
16903,5 kHz,
16904 kHz
DSC v sili:
16804,5 kHz
klic v sili:
16420 kHz
teleks v sili:
16695 kHz
MSI:
16806,5 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12

RADIODIFUZNA

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

13

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije

Št.
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

17 970 –
18 030 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

18 030 –
18 052 kHz

FIKSNA

18 052 –
18 068 kHz

FIKSNA
Storitev vesoljskih raziskav

18 068 –
18 168 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

18 168 –
18 780 kHz

FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

18 780 –
18 900 kHz

POMORSKA MOBILNA

18 900 –
19 020 kHz
19 020 –
19 680 kHz

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna uporaba

19 800 –
19 990 kHz

19 990 –
19 995 kHz

19 995 –
20 010 kHz

21 000 –
21 450 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

Državna souporaba

Radioamaterji
maks. moþ 300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Mobilna:
DSC klic:
18898,5 kHz,
18899 kHz,
18899,5 kHz
Pomorska mobilna
ITU RR AP17
Zvokovna radiodifuzija

Državna uporaba

POMORSKA MOBILNA 5.132

FIKSNA

Državna uporaba

Pomorska mobilna
DSC klic:
19703,5 kHz,
19704 kHz,
19704,5 kHz
MSI:
19680,5 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25

ýasovna normala:
20000 kHz
Iskanje in reševanje:
19993 kHz (+/3 kHz)

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
5.111
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV (20 000 kHz)

FIKSNA
Mobilna

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

5.146
FIKSNA

5

Državna uporaba

RADIODIFUZNA 5.134

5.111
20 010 –
21 000 kHz

4

Stran

Državna uporaba

Državna souporaba

19 680 –
19 800 kHz
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ýasovna normala
20000 kHz

Državna uporaba

Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

14

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

951

Stran

952 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

21 450 –
21 850 kHz

RADIODIFUZNA

21 850 –
21 870 kHz

FIKSNA

21 870 –
21 924 kHz

FIKSNA 5.155B

21 924 –
22 000 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

22 855 –
23 000 kHz
23 000 –
23 200 kHz
23 200 –
23 350 kHz
23 350 –
24 000 kHz
24 000 –
24 890 kHz

24 890 –
24 990 kHz

24 990 –
25 005 kHz
25 005 –
25 010 kHz
25 010 –
25 070 kHz

25 070 –
25 210 kHz

FIKSNA
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne (R)
FIKSNA 5.156A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.157
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA

Državna uporaba

Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Pomorska mobilna
DSC klic:
22374,5 kHz,
22375 kHz,
22375,5 kHz,
22444 kHz,
22444,5 kHz,
22445 kHz
MSI :
22376 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25

Državna uporaba

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (OR)

Državna uporaba

Državna uporaba

Radioamaterji
maks. moþ 300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
ýasovna normala:
25000 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV (25 000 kHz)
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna uporaba

POMORSKA MOBILNA 5.132

ýasovna normala:
25000 kHz
Državna uporaba

Pomorska mobilna
DSC klic:
25208,5 kHz,
25209 kHz,
25209 kHz

POMORSKA MOBILNA

ITU RR AP17

15

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

Državna souporaba

22 000 –
22 855 kHz

4

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
25 210 –
25 550 kHz
25 550 –
25 670 kHz
25 670 –
26 100 kHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.149

Zvokovna radiodifuzija
ITU RR 12

RADIODIFUZNA

POMORSKA MOBILNA 5.132

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.150

27500 – 28
000 kHz

28 000 – 29
700 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radioastronomija

Državna souporaba

26 175 –
27 500 kHz

4

Stran

Državna uporaba

Državna souporaba

26 100 –
26 175 kHz

10 / 31. 1. 2006 /

STORITEV METEOROLOŠKE Državna souporaba
PODPORE
FIKSNA
MOBILNA

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

16

Pomorska mobilna
DSC klic:
26121 kHz,
26121,5 kHz,
26122 kHz
MSI:
26100,5 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25

Fiksna
PMR: Osebni klic:
26,760 –
26,870 MHz
26,900 –
26,960 MHz
PR 27
PrRFbrezODRF
SRD : nespecifiþne
naprave:
26,957 –
27,283 MHz
PrRFbrezODRF
UIC: Eurobalise:
27,095 MHz
PrRFbrezODRF
Vodenje modelov:
26,995, 27,045,
27,145,
27,195 MHz
RTTE SC25
Vodenje modelov:
27,095 MHz
PrRFbrezODRF
Induktivne
aplikacije:
26,957 –
27,283 MHz
PrRFbrezODRF
ISM: 26,957 – 27,283 MHz
Meteorološka podpora
Mobilna
Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

953

Stran

954 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

29,7 – 30,005 MHz

MOBILNA

Državna souporaba

30,005 –
30,01 MHz

MOBILNA

Državna souporaba
Državna uporaba:
30,3 – 30,5 MHz,
32,15 – 32,45 MHz

30,01 – 37,50 MHz

37,50 – 38,25 MHz

MOBILNA

MOBILNA
Radioastronomska

Državna souporaba

5.149
Državna souporaba

38,250 –
39,986 MHz

MOBILNA

39,986 –
40,020 MHz

MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav

40,02 – 40,66 MHz

MOBILNA

Državna souporaba

Državna souporaba

5.150
Državna souporaba

40,66 – 40,70 MHz

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
30 - 37,5 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
30 - 37,5 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
PMR
HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
30 - 37,5 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
Vodenje modelov
(izkljuþna
razporeditev)
34,995 –
35,225 MHz
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
Radioastronomija
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
meteorski razpršilni sistemi:
39,0 – 39,2 MHz
PrRFbrezODRF
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
PMR: Osebni klic:
HCM
Radioamaterji
radijski svetilnik
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: nespecifiþne
naprave:
RTTE SC19
Vodenje modelov:
ERC/REC 70-03
Ann.8
Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF

MOBILNA
Radioamaterska
5.150

17

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

40,70 – 40,98 MHz

40,980 –
41,015 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

PMR

Državna souporaba

Državna souporaba

41,015 – 44 MHz

MOBILNA
Državna souporaba

44 – 46,4 MHz

MOBILNA

Državna souporaba

46,4 – 47,0 MHz

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

MOBILNA

MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav

10 / 31. 1. 2006 /

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

18

HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
Vodenje modelov:
40,715-40,735 MHz
40,765-40,785 MHz
40,815-40,835 MHz
40,865-40,885 MHz
40,915-40,935 MHz
40,965-40,985 MHz
maks. moþ
e.r.p.100mW
EN 300 220
PMR
HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
Radarji-merilniki profila
vetra:
46 – 68 MHz
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
PMR
HCM
Radarji-merilniki profila
vetra:
46 – 68 MHz
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF

Stran

955

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Na naslednjem
WRC bo Slovenija
dodana v 5.162A

Na naslednjem
WRC bo Slovenija
dodana v 5.162A

Stran

956 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

47 – 68 MHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna souporaba

PMR

Na naslednjem
WRC bo Slovenija
dodana v 5.162A

KOPENSKA MOBILNA
Radioamaterska

Državna souporaba
Državna uporaba:
PMR:
73,3 – 74,1 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska
Radioastronomska
5.149

74,8 – 75,2 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

5

Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.164

68,00 – 74,8 MHz

4

Državna souporaba

5.180

19

ML+Osebni klic:
Enojna frekvenca:
47 – 54 MHz
ML
54 – 61 MHz
Du= +7 MHz
ML
54,0 – 57,5 MHz,
Du= +3,5 ali
+7 MHz
FB
61 – 68 MHz,
Du= -7 MHz
FB
61,0 – 64,5 MHz,
Du= +3,5 ali -7 MHz
ERC/REC T/R
25-08
Radiodifuzija:
T-DAB
WI'2002
Radarji-merilniki profila
vetra:
46 – 68 MHz
Radioamaterji
50 – 52 MHz
maks. moþ 100W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SAP/SAB
PMR: ML
68 – 74,8 MHz.
Du= +9,8 MHz
ERC/REC T/R
25-08
HCM
Radioamaterji
70 – 70,45 MHz
maks. moþ 100W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radioastronomija:
opazovanje
sonþevega vetra:
73 – 74,6 MHz
ILS

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba
Državna uporaba:
80,0 – 80,9 MHz
84,5 – 85,175 MHz

75,2 – 87,5 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

10 / 31. 1. 2006 /
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RADIODIFUZNA

100 – 108 MHz

RADIODIFUZNA

108,0 –
117,975 MHz

5.197A

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
MOBILNA SATELITSKA
117,975 – 137 MHz (Zemlja – vesolje)
5.111, 5.198, 5.199,.5.200,
5.203

20

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

PMR: ML
75,2 – 77,7 MHz
Du= +9,8 MHz
ML
77,7 – 77,8 MHz,
enojna frekvenca
FB
77,8 – 84,6 MHz.,
Du= -9,8 MHz
ML
84,6 – 85,0 MHz,
enojna frekvenca
FB
85,0 – 87,5 MHz.,
Du= -9,8 MHz

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

radiodifuzija:
zvokovna
GE'84
ITU-R BS.412
ITU-R BS.599
ITU-R SM.1268
radiodifuzija:
T-DAB
WI'2002
SRD:
brezžiþne zvokovne
aplikacije
ERC/REC 70-03
Ann.13
radiodifuzija:
zvokovna
GE'84
ITU-R BS.412
ITU-R BS.599
ITU-R SM.1268
radiodifuzija:
T-DAB
WI'2002
SRD:
brezžiþne zvokovne
aplikacije
ERC/REC 70-03
Ann.13
zrakoplovna
radionavigacija:
ILS/Lokalizator:
108 – 112 MHz
VOR:
108 – 117,975 MHz
digitalne zrakoplovne
radiokomunikacijsk
e storitve
Zrakoplovne mobilne
komunikacije za
varnost, regularnost
poletov, letalske
posle in za mobilne
komunikacije na
letališþih
VARNOSTNA: EPIRB:
121,45 –
121,55 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

957

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

ERC/REC T/R
25-08
HCM

87,5 – 100,0 MHz

Stran

Stran

958 /

Št.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

137,000 –
137,025 MHz

137,025 –
137,175 MHz

137,175 –
137,825 MHz

137,825 –
138,000 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja) 5.208A,
5.209
Storitev za vesoljsko
obratovanje (vesolje – Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.208
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja) 5.208A, 5.209
Storitev za vesoljsko
obratovanje (vesolje – Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.208
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja) 5.208A,
5.209
Storitev za vesoljsko
obratovanje (vesolje – Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.208
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja) 5.208A, 5.209
Storitev za vesoljsko
obratovanje (vesolje – Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.208

138,0 – 143,6 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

143,60 –
143,65 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)

143,65 –
144,00 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

144 – 146 MHz

Uradni list Republike Slovenije
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4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba:
Kontrola zraþnih
operacij in
komunikacije za zraþne
športe

Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (OR)

Državna souporaba:
Kontrola zraþnih
operacij in
komunikacije za zraþne
športe

Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (OR)

Državna souporaba:
Kontrola zraþnih
operacij in
komunikacije za zraþne
športe

Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (OR)

Državna souporaba:
Kontrola zraþnih
operacij in
komunikacije za zraþne
športe

Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (OR)

Državna uporaba:
Kontrola zraþnih
operacij
Državna uporaba:
Kontrola zraþnih
operacij
Državna uporaba:
Kontrola zraþnih
operacij

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

21

Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna uporaba:
146,0 -146.975 MHz

146,0 – 148,0 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Državna uporaba:
149,125 – 149,9 MHz

148,0 – 149,9 MHz

MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.209
5.218, 5.219, 5.221

149,90 –
150,05 MHz

MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.209, 5.224A
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA 5.224B
5.220, 5.222, 5.223

Državna souporaba

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
150,05 –153,0 MHz RADIOASTRONOMSKA
5.149

Državna uporaba:
153,8 – 154 MHz

153 – 154 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Državna uporaba:
154 – 154,65 MHz
155,725 – 155,975
MHz

154 –
156,7625 MHz

10 / 31. 1. 2006 /
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PMR: ML
147 – 148 MHz,
Du= +4,6 MHz
Krajevni osebni klic
(poziv&odgovor) v
pasu
147 – 147,250 MHz
ERC/REC T/R
25-08
HCM
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
PMR: ML
148 –
149,125 MHz,
Du= +4,6 MHz
ERC/REC T/R
25-08
HCM
SRD: naprave za
opazovanje živali
148 – 149,1 MHz
PrRFbrezODRF
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
PMR: Enojna frekvenca
ERC/REC T/R
25-08

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

PMR: ML
150,05 –
151,4 MHz
Du= +4,6 MHz
ERC/REC T/R
25-08
HCM
Radioastronomija: Stalne
meritve in
opazovanje
pulzarjev/sonca
PMR: FB
153,0 – 153.8 MHz,
Du= -4,6 MHz
ERC/REC T/R
25-08
HCM

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

PMR: FB
154,65 – 156 MHz ,
Du= -4,6 MHz

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

Digitalni selektivni
klic v sili:
156,525 MHz
ITU RR AP18
EN 301 025

22

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178

5.226, 5.227

959

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

ERC/REC T/R
25-08
HCM
Pomorska mobilna:
156,0125 –
156,7625 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Stran

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

Stran

960 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
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1
RADIO
FREKVENČNI
PAS

156.7625 –
156.8375 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

POMORSKA MOBILNA
(nujnost in klic)
5.111, 5.226
Državna uporaba:
157,6 – 160,5 MHz
Državna uporaba:
162,1 – 165,0 MHz
Državna uporaba: "ZaRe":
168,55 – 169,075 MHz
173,05 – 173,575 MHz

4
Načrt uporabe radijskih
frekvenc
VARNOSTNA:
Klic v sili:
156,800 MHz,
enojne frekvence
EN 300 162
ITU RR AP18
Pomorska mobilna:
156,8375 –
157,425 MHz,
160,625 –
160,950 MHz,
161,500 –
161,950 MHz
162,000 MHz
EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025
AIS:
161,975 MHz,
162,025 MHz
2003/213/EC
2005/53/EC
ERC/DEC/(99)17
PMR:

156,8375 –
174 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.226

ITU RR AP18

ML
157,45 –
160,6 MHz,
165,225 –
169,4 MHz
Du= +4,6 MHz
FB
162,05 –
165,225 MHz,
169,825 – 174 MHz
Du= – 4,6 MHz
Enojna frekvenca:
160,975 161,475 MHz
165,200 –
165,225 MHz
ERMES:
169,4 –
169,8125 MHz
ECC/DEC/(05)02
2005/928/EC
ERC/REC T/R
25-08
HCM
SRD: pomožna sredstva:
173,965 –
174,015 MHz
PrRFbrezODRF

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uskladitev
delovanja
obstoječih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012
ERMES bo
nadomeščen s
harmonizirano
uporabo v Evropi
na podlagi
mandata, ki ga je
EC dala CEPT
Uporaba frekvenc
za "Za-Re"
dovoljena do
višine 3000m.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

174 – 223 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna

230 – 235 MHz

MOBILNA

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba:
225-230 MHz

Radiodifuzija:
TV
ST'61
ITU-R BT.417
ITU-R BT.419
ITU-R BT.655
DVB-T
CH'97
T-DAB
WI'2002
SRD: Radijski mikrofoni
174 – 216 MHz
PrRFbrezODRF
pomožna sredstva:
173,965 –
174,015 MHz
PrRFbrezODRF
Radiodifuzija: TV
ST'61
ITU-R BT.417
ITU-R BT.419
ITU-R BT.655
T-DAB
WI'2002
Radiodifuzija: T-DAB
WI'2002
Nadzor zraþnega prometa
(ATC)
VARNOSTNA:
EPIRB:
242,95 –
243,055 MHz
EN 300 152
Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna souporaba
Državna uporaba

235 – 267 MHz

267– 272,0 MHz

272 – 273 MHz

273 – 312 MHz

312 – 315 MHz

315 – 322 MHz
322,0 –
328,65 MHz
328,65 –
335,4 MHz

MOBILNA
5.111, 5.199, 5.254, 5.256
MOBILNA
Storitev za vesoljsko
obratovanje (vesolje – Zemlja)
5.254, 5.257
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.254, 5.255

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIODIFUZNA

223 – 230 MHz

10 / 31. 1. 2006 /

Državna uporaba

Državna uporaba

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna uporaba

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna uporaba

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)
Mobilna satelitska (Zemlja
– vesolje)
PrRFbrezODRF
Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

MOBILNA

Državna uporaba

5.254
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

Državna souporaba

Radioastronomija: VLBI

5.149
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
ILS/Ravnina
pristajanja

5.258

24

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

961

Stran

962 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

335,4 – 380,0 MHz

380,0 – 385,0 MHz

385 – 387 MHz
387 – 390 MHz

390 – 395 MHz

395– 399,9 MHz

399,90 –
400,0500 MHz

400,0500 –
400,150 MHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna uporaba

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)
Mobilna:
370 – 374 MHz

Ni novih dodelitev
za mobilne zveze.
Za obstojeþe
dodelitve za
mobilne zveze se
plaþuje pristojbina
za frekvence.

Državna uporaba

Sistemi za nujno
ukrepanje:
RTTE SC13
NUJNI TETRA /1
NUJNI TETRA /2
DMO:
380 – 380,15MHz
ERC/DEC/(01)19
AGA:
384,8 – 385MHz
ERC/DEC/(01)20

5.254

MOBILNA
5.254

5.254
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja) 5.208A, 5.254, 5.255

Državna uporaba

Državna souporaba

Državna uporaba

MOBILNA
5.254

MOBILNA

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

MOBILNA

MOBILNA

4

Državna uporaba

5.254
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.209, 5.224A
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA 5.222, 5.224B,
5.260

EN 300 113
EN 300 390

Mobilna satelitska (Zemlja
– vesolje)
PrRFbrezODRF
Sistemi za nujno
ukrepanje:
RTTE SC13
NUJNI TETRA /1
NUJNI TETRA /2
DMO:
390 – 390,15MHz
ERC/DEC/(01)19
AGA:
394,8 – 395MHz
ERC/DEC/(01)20
EN 300 113
EN 300 390

Raziskovanje vesolja
Mobilna satelitska (Zemlja
– vesolje)
PrRFbrezODRF

5.220
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV PREK SATELITA
(400,1 MHz) 5.261

ýasovna normala
400,1MHz

25
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

400,15 –
401,00 MHz

401 – 402 MHz

402 – 403 MHz

403 – 406 MHz

406,0 – 406,1 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Državna uporaba –

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
5.266, 5.267

406,1 – 410,0 MHz

5.149

410 – 420 MHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Meteorološke radiosonde
Meteorološki sateliti,
zbiranje podatkov

STORITEV METEOROLOŠKE "Za-Re":
PODPORE
404,9 – 405,0 MHz
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA

4

Stran

Meteorološke radiosonde
Mobilna satelitska (vesolje
– Zemlja)
PrRFbrezODRF

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.208A, 5.209
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
5.263
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
5.264
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)
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Državna uporaba:
406,1 – 409,9 MHz
Državna uporaba:"ZaRe":
409,9 – 410,0 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.268

26

Meteorološke radiosonde
Meteorološki sateliti,
zbiranje podatkov
SRD: Medicinski
implantati ultra
nizkih moþi
402 – 405 MHz
RTTE SC47
Meteorološke radiosonde
SRD: aktivni medicinski
vsadki ultra nizkih
moþi
402 – 405 MHz
RTTE SC47
VARNOSTNA:
EPIRB
EN 300 066
Mobilna satelitska (Zemlja
– vesolje)
PrRFbrezODRF
PMR:
ECC/DEC/(02)03
ERC/REC T/R
25-08
HCM
Radioastronomija
Analogni PMR/PAMR:
NMT:
411,675 –
415,850 MHz
NMT / TETRA
PrRFbrezODRF
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(96)04
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
PrRFbrezODRF

Uporaba frekvenc
za "Za-Re"
dovoljena do
višine 3000m.

Uporaba frekvenc
za "Za-Re"
dovoljena do
višine 3000m.
NMT do
31.12.2005

963

Stran

964 /

Št.

10 / 31. 1. 2006

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

420 – 430 MHz

430 – 432 MHz

432 – 438 MHz

Uradni list Republike Slovenije

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.275
FIKSNA 5.275

Državna souporaba:
430,025 – 430,150
MHz
431,025 – 431,150
MHz
Državna uporaba:
431,8 – 431,975 MHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKO
SATELITSKA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (aktivno)
5.279A
Mobilna
5.138, 5.280, 5.282

438 – 440 MHz

RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.275
FIKSNA 5.275

Državna souporaba:
438,025 – 438,150
MHz
439,025 – 439,150
MHz
Državna uporaba:
439,8 – 439,975 MHz

27

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Analogni PMR/PAMR:
NMT:
421,675 –
425,850 MHz
NMT / TETRA
PrRFbrezODRF
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(96)04
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
PrRFbrezODRF
Fiksna
Mobilna
Radioamaterji:
430 – 431,775 MHz
maks. moþ 50W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: nespecifiþne naprave
433,05 –
434,79 MHz
RTTE SC20
nespecifiþne
naprave
434,040 –
434,79 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.1
ISM
433,05 –
434,79 MHz
Fiksna
Mobilna
Radioamaterji:
438 – 439,775 MHz
maks. moþ 50W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

NMT do
31.12.2005

Dodelitev radijskih
frekvenc za fiksne
in mobilne storitve
ni možno obnoviti.
Radioamaterske
storitve ne smejo
povzroþati motenj
obstojeþim
postajam v fiksni
in mobilni storitvi.

Dodelitev radijskih
frekvenc za fiksne
in mobilne storitve
ni možno obnoviti.
Radioamaterske
storitve ne smejo
povzroþati motenj
obstojeþim
postajam v fiksni
in mobilni storitvi.

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

440 – 450 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna uporaba:
440,0 – 441,250 MHz,
442,75 – 443,7 MHz,
445,65 – 446,0 MHz
446,1 – 446,5 MHz
Državna souporaba:
446,0 – 446,1 MHz

5.286

Državna uporaba:
450,0- 451,25 MHz,
452,7-453,700 MHz

450 – 455 MHz

MOBILNA
5.209, 5.286, 5.286A

Državna uporaba:
455,65-456,0 MHz

455 – 456 MHz

MOBILNA
5.209, 5.286A

10 / 31. 1. 2006 /

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

PMR

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012
PMR446 je
omejena na
govorne
komunikacije

Enojne frekvence
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR:
DMO:
445,2 – 445,3 MHz
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(01)21
ERC/REC T/R
25-08
HCM
PMR446:
446,0 – 446,1 MHz
PrRFbrezODRF
PMR:
ML
450 – 460 MHz
Du= +10 MHz
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(96)04
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
EN 303 035

PMR:

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM

ML
450 – 460 MHz,
Du= +10 MHz
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(96)04
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
EN 303 035
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM

28

Stran

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

965

Stran

966 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

456 – 459 MHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna uporaba:
456,0 – 456,500 MHz

PMR:

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

MOBILNA
5.287

ML 450 – 460 MHz
Du= +10 MHz
Krajevni osebni klic
EN 300 224
UIC:
457,6 – 458,1 MHz
ECC/DEC/(02)05
ERC/REC T/R
22-01
Na ladji:
457,525 –
457,575 MHz
ERC/REC T/R
32-02
EN 300 720
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035

PMR:

459 – 460 MHz

5

ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM

ML:
450 – 460 MHz,
Du= +10 MHz
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035

MOBILNA
5.209, 5.286A

ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM

29

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

460 – 470 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

MOBILNA
Meteorološka satelitska
(vesolje – Zemlja)
5.287, 5.289

470 – 790 MHz

RADIODIFUZNA
Mobilna
Radioastronomska
5.149, 5.306, 5.311

Državna souporaba

790 – 862 MHz

RADIODIFUZNA
Mobilna
5.317A

30

10 / 31. 1. 2006 /

4

Stran

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

PMR: FB
460 – 470 MHz,
Du= -10 MHz
Krajevni osebni klic
462,275 MHz
463,150 –
463,375 MHz
EN 300 224
UIC:
467,6 – 468,1 MHz
ECC/DEC/(02)05
ERC/REC T/R
22-01
Na ladji:
467,525 –
467,575 MHz
ERC/REC T/R
32-02
EN 300 720
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(02)03
ERC/DEC/(99)02
ERC/DEC/(99)03
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM
Radiodifuzija:
TV
ST'61
ITU-R BT.417
ITU-R BT.419
ITU-R BT.655
DVB-T
CH'97
SAP/SAB
Radioastronomija: stalne
meritve in VLBI:
608 – 614 MHz
SRD: Radijski mikrofoni
470 – 862 MHz
PrRFbrezODRF
Radiodifuzija:
TV
ST'61
ITU-R BT.417
ITU-R BT.419
ITU-R BT.655
DVB-T
CH'97
SAP/SAB
SRD: Radijski mikrofoni
470 – 862 MHz
PrRFbrezODRF
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06

967

Stran

968 /

Št.

10 / 31. 1. 2006

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna souporaba

PMR:

CT2 oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.
Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012

CT2

862 – 870 MHz

MOBILNA 5.317A

Državna souporaba

870 – 876 MHz

5

enojna frekvenca
ERC/REC T/R
25-08
HCM

ECC/DEC/(01)02
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
SRD: nespecifiþne
naprave:
868,0 – 868,6 MHz
RTTE SC28
868,7 – 869,2 MHz
RTTE SC29
869,3 – 869,4 MHz
PrRFbrezODRF
869,4 –
869,65 MHz
RTTE SC30
869,7 – 870,0 MHz
RTTE SC31
alarmi:
868,6 – 868,7 MHz
RTTE SC32
869,25 –
869,30 MHz
RTTE SC33
869,65 –
869,70 MHz
RTTE SC34
socialni alarm:
869,2 –
869,25 MHz
RTTE SC35
radijski mikrofoni:
863 – 865 MHz
PrRFbrezODRF
brezžiþne zvokovne
aplikacije:
863 – 865 MHz
RTTE SC48
RFID
865 – 868 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.11
PMR:ML
870 – 915 MHz
Du= +45 MHz
Digitalni PMR/PAMR
PrRFbrezODRF
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06

MOBILNA 5.317A

31
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

PMR:

UIC:

876 – 880 MHz

MOBILNA 5.317A

Državna souporaba

880- 890 MHz

MOBILNA 5.317A

CT1

MOBILNA 5.317A

915 – 921 MHz

MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

CT1+ oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

HCM
RTTE SC9
87/372/EEC
GSM PFB
GSM, DCS-1800
EN 301 502

HCM
PMR: FB
915 – 960 MHz
Du= -45 MHz
Digitalni PMR/PAMR
PrRFbrezODRF
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06

32

5

RTTE SC9
GSM-R
EN 301 502

ECC/DEC/(01)01
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
Državna souporaba

Stran

ML
870 – 915 MHz
Du= +45 MHz

ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
EGSM
E-GSM
RTTE SC9
EN 301 502
CT1+
ECC/DEC/(01)01
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
GSM

890 – 915 MHz

10 / 31. 1. 2006 /

CT1 oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

969

Stran

970 /

Št.

10 / 31. 1. 2006

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

PMR:

UIC

921 – 925 MHz

925 – 935 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

CT1+

935 – 942 MHz

942 – 960 MHz

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FB
915 – 960 MHz
Du= -45 MHz
RTTE SC9
GSM-R
EN 301 502

ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
EGSM
FB:
915 – 960 MHz
Du= -45 MHz
RTTE SC9
E-GSM
EN 301 502

MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

5

CT1+ oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

HCM

ECC/DEC/(01)01
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
GSM
FB:
915 – 960 MHz
Du= -45 MHz
RTTE SC9
87/372/EEC
EN 301 502
GSM PFB
GSM, DCS-1800

MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

HCM
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06
GSM
FB:
915 – 960 MHz
Du= -45 MHz
RTTE SC9
87/372/EEC
EN 301 502
GSM PFB
GSM, DCS-1800

MOBILNA 5.317A

CT1

HCM

ECC/DEC/(01)01
IMT-2000
806 – 960 MHz
ERC/DEC/(00)06

33

CT1 oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

960 – 1164 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.328

Državna souporaba

1164 – 1215 MHz

1215 – 1240 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA 5.328A, 5.328B

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje – vesolje)
5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
5.332

1240 – 1300 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje-vesolje)
5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.282

Državna souporaba

Državna souporaba

5.332, 5.335A

1300 – 1350 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)

Državna souporaba

5.149, 5.337A

34
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4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Zrakoplovna
radionavigacija:
Letalski, varnostni,
navigacijski in
informacijsko
distribucijski
sistemi:
DME, TACAN,
SSR, JTIDS/MIDS
Zrakoplovna
radionavigacija:
Letalski, varnostni,
navigacijski in
informacijsko
distribucijski
sistemi:
DME, TACAN,
SSR, JTIDS/MIDS
GNSS
Radionavigacija:
radarji, navigacijski
sistemi in aktivni
senzorji
GNSS

Radionavigacija:
radarji, navigacijski
sistemi in aktivni
senzorji
radarji za
ugotavljanje profila
vetra:
1270 MH –
1295 MHz
GNSS: 1240 – 1260 MHz
Radioamaterji:
maks. moþ 300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radioastronomija
Radarski in navigacijski
sistemi

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

971

Stran

972 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba:
TRR
fiksna
1350,5 1352,5 MHz

1350 – 1400 MHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
5.149, 5.339, 5.339A

1400 – 1427 MHz

1427 – 1429 MHz

5.341

1429 – 1452 MHz

Državna souporaba:
TRR

Državna souporaba:
TRR

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.339A, 5.341

1452 – 1492 MHz

RADIODIFUZNA 5.345
RADIODIFUZNA
SATELITSKA 5.345
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
5.341, 5.347A

1492 – 1518 MHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Državna souporaba:
TRR
fiksna
1492,5 1494,5 MHz

5.341

1518 – 1525 MHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja) 5.348,
5.348C

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Fiksna: linki majhnih
kapacitet
1350 – 1375 MHz,
Du= +142 MHz
1375 – 1400 MHz
Du= +52 MHz
ERC/REC T/R
13-01:Dodatek A, B
EN 301 751
HCM
Radioastronomija:
opazovanje
spektralnih linij:
1330 – 1400 MHz
Radioastronomija: pasivno

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (Zemlja –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

4

Državna souporaba:
TRR

5.341

35

Fiksna: linki majhnih
kapacitet
1427 – 1452 MHz,
Du= -52 MHz
ERC/REC T/R
13-01:Dodatek B
EN 301 751
HCM
Fiksna: linki majhnih
kapacitet
WiLL
1427 – 1452 MHz,
Du= -52 MHz
ERC/REC T/R
13-01:Dodatek B
EN 301 751
HCM
Radiodifuzija:
T-DAB
1452 – 1479,5 MHz
MA'02
S-DAB
1479,5 – 1492 MHz
ECC/DEC/(03)02
Fiksna: linki majhnih
kapacitet
WiLL
1492 – 1517 MHz
Du= -142 MHz
ERC/REC T/R
13-01:Dodatek A
EN 301 751
HCM
Fiksna:
enosmerni analogni
linki za distribucijo
zvokovnih
programov s širino
kanala do 500 kHz
EN 301 751
Mobilni satelitski sistemi
ECC/DEC/(04)09

Odloþbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc razen za
radiodifuzijo ni
možno obnoviti.

Uradni list Republike Slovenije
1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1525 – 1530 MHz

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.351A
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

3

1530 – 1535 MHz

5.341, 5.347A, 5.351, 5.354

1535 – 1559 MHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba:
TRR

Fiksna:

Državna souporaba:
TRR

Državna souporaba:
TRR

MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.351A,
5.341, 5.347A, 5.351, 5.353A,
5.354, 5.356, 5.357, 5.357A

1559 – 1610 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) (vesolje-vesolje)
5.328B, 5.329A

5.341
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA
1610 – 1610,6 MHz
RADIONAVIGACIJSKA

1610,6 –
1613,8 MHz

5.341, 5.364, 5.366, 5.367,
5.368, 5.371, 5.372
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
RADIOASTRONOMSKA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.341, 5.347A, 5.351, 5.354
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.351A, 5.353A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

10 / 31. 1. 2006 /

Državna souporaba:
TRR

Državna souporaba:
TRR

enosmerni analogni
linki za distribucijo
zvokovnih
programov s širino
kanala do 500 kHz
EN 301 751
Mobilni satelitski sistemi:
1525 – 1544 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06
Mobilni satelitski sistemi:
1525 – 1544 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06

Iskalni in reševalni
satelitski sistemi
skupaj z GMDSS:
1544 – 1545 MHz
Mobilni satelitski sistemi:
1525 – 1544 MHz
1555 – 1559 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16
1545 – 1555 MHz
PrRFbrezODRF
IMT-2000
1525 – 1544 MHz
1545 – 1559 MHz
ERC/DEC/(00)06
GNSS

S-PCS
IMT-2000

Državna souporaba:
TRR

5.149, 5.341, 5.364, 5.366,
5.367, 5.368, 5.371, 5.372

36

RTTE SC14
ERC/DEC/(00)06

Radioastronomija
S-PCS
RTTE SC14
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

973

Stran

974 /

Št.

10 / 31. 1. 2006

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1613,8 –
1626,5 MHz

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja)
5.341, 5.347A, 5.364, 5.365,
5.366, 5.367, 5.368, 5.371,
5.372

1626,5 – 1660 MHz

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba:
TRR

S-PCS
IMT-2000

Državna souporaba :
TRR

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.351A
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354,
5.357A, 5.374, 5.375, 5.376

MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
1660 – 1660,5 MHz RADIOASTRONOMSKA

Državna souporaba:
TRR

5.149, 5.341, 5.351, 5.354,
5.376A

1660,5 –
1668,0 MHz

1668,0 –
1668,4 MHz

RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
5.149, 5.341, 5.379A
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.348C,
5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

4

Državna souporaba:
TRR

Državna souporaba:
TRR

5.149, 5.341, 5.379A, 5.379D
STORITEV METEOROLOŠKE Državna souporaba:
TRR
PODPORE
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
1668,4 – 1670 MHz MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.348C,
5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341, 5.379D

37

RTTE SC14
ERC/DEC/(00)06

Iskalni in reševalni
satelitski sistemi
skupaj z GMDSS:
1645,5 –
1646,5 MHz
Mobilni satelitski sistemi:
1626,5 1645,5 MHz
1656,5 1660,5 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16
1646,5 1656,5 MHz
PrRFbrezODRF
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06
Radioastronomija: VLBI
Mobilni satelitski sistemi:
1656,5 1660,5 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06
Radioastronomija: VLBI

Radioastronomija: VLBI

Radioastronomija
Meteorološka raba

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1670 – 1675 MHz

1675 – 1690 MHz

1690 – 1700 MHz

1700 – 1710 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA 5.380
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.348C,
5.379B
5.341, 5.379D, 5.380A
STORITEV METEOROLOŠKE Državna souporaba:
TRR
PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.341
STORITEV METEOROLOŠKE Državna souporaba:
TRR
PODPORE
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
5.289, 5.341
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Državna souporaba:
TRR

5.289, 5.341

1710 – 1785 MHz

5.149, 5.341, 5.385,

Državna souporaba:
TRR

FIKSNA
MOBILNA

1800 – 1805 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.380

4

Stran

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Meteorološka raba
TFTS (Zemlja-zrak)
ECC/DEC/(03)03
Mobilni satelitski sistemi
ECC/DEC/(04)09

EC je dala
mandat CEPT
glede bodoþe
uporabe pasu za
TFTS

Meteorološka uporaba

Meteorološka uporaba

Meteorološka uporaba

Radioastronomija
1718,8 –
1722,2 MHz
DCS 1800
RTTE SC9
EN 301 502
DCS 1800
GSM, DCS-1800
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06

FIKSNA
MOBILNA 5.384A

1785 – 1800 MHz
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38

HCM
Mobilni sistemi
SRD: Radijski mikrofoni
1785 – 1800 MHz
PrRFbrezODRF
Brezžiþne zvokovne
aplikacije
1795 – 1800 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.13
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06
TFTS (zrak-Zemlja)
ECC/DEC/(03)03
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06

EC je dala
mandat CEPT
glede bodoþe
uporabe pasu za
TFTS

975

Stran

976 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1805 – 1880 MHz

1880 – 1900 MHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA
MOBILNA 5.384A

DECT

FIKSNA
MOBILNA 5.384A, 5.388A

FIKSNA
MOBILNA 5.388A

HCM
IMT-2000: zemeljski del
ERC/DEC/(97)07
ERC/DEC/(99)25
ERC/DEC/(00)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

1980 – 2010 MHz

HCM
IMT-2000: satelitski del
ERC/DEC/(97)07
PrRFbrezODRF
128/1998/EC
S-PCS
RTTE SC15

FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
5.388, 5.389A

2010 – 2025 MHz

IMT-2000: zemeljski del
ERC/DEC/(97)07
ERC/DEC/(99)25
ERC/DEC/(00)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

2025 – 2110 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (Zemlja –
vesolje) (vesolje – vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje) (vesolje –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (Zemlja – vesolje)
(vesolje – vesolje)

HCM

RTTE SC18
91/287/EEC
IMT-2000: zemeljski del
ERC/DEC/(00)06
128/1998/EC
IMT-2000: zemeljski del
ERC/DEC/(97)07
ERC/DEC/(99)25
ERC/DEC/(00)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

5.388

1930 – 1980 MHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
DCS 1800
RTTE SC9
EN 301 502
DCS 1800
GSM, DCS-1800
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06

5.388

1900 – 1930 MHz

4

Državna uporaba:
2025 – 2070 MHz
Državna souporaba:
2070 – 2110 MHz

HCM
Fiksna
Mobilna
2025 – 2110 MHz
ERC/REC T/R
13-01: Annex C
EN 301 751
HCM
Vesoljske znanstvene
storitve

5.392

39

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2110 – 2120 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(Zemlja – vesolje)

FIKSNA
MOBILNA 5.388A

2200 – 2290 MHz

2290 – 2300 MHz

2300 – 2400 MHz

HCM
IMT-2000: satelitski del
ERC/DEC/(97)07
PrRFbrezODRF
128/1998/EC
S-PCS
RTTE SC15

FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.351A
5.388, 5.389A
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja) (vesolje – vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja) (vesolje –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
(vesolje – vesolje)
5.392
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

HCM
IMT-2000: zemeljski del
ERC/DEC/(97)07
ERC/DEC/(99)25
ERC/DEC/(00)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

5.388

2170 – 2200 MHz

4

IMT-2000: zemeljski del
ERC/DEC/(97)07
ERC/DEC/(99)25
ERC/DEC/(00)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

5.388

2120 – 2170 MHz
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Državna uporaba

Državna uporaba

Mobilni sistemi
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Zrakoplovna telemetrija:
2300 – 2330 MHz
ERC/REC 62-02
Radioamaterji:
maks. moþ erp.
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radiolokacijska

40

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

977

Stran

978 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2400 – 2450 MHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Mobilni sistemi
Radioamaterji:
maks. moþ erp.
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD:
nespecifiþne
naprave
RTTE SC21
RLAN
RTTE SC22
UIC: AVI:
2446 – 2454 MHz
PrRFbrezODRF
senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF
2446 – 2454 MHz
RTTE SC26
RFID: 2446 –
2454 MHz
PrRFbrezODRF
ISM
Mobilni sistemi
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD:
nespecifiþne
naprave
RTTE SC21
RLAN
RTTE SC22
UIC: AVI
2446 – 2454 MHz
PrRFbrezODRF
senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF
2446 – 2454 MHz
RTTE SC26
RFID: 2446 –
2454 MHz
PrRFbrezODRF
ISM
S-PCS
RTTE SC14
IMT-2000
ERC/DEC/(00)06
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
ISM

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.150, 5.282

2450 – 2483,5 MHz

4

FIKSNA
MOBILNA
5.150

FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
2483,5 – 2500 MHz
Zemlja) 5.351A
5.150, 5.371, 5.398, 5.399,
5.402

41

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2500 – 2520 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.351A, 5.403
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2520 – 2655 MHz

Mobilni satelitski sistemi
IMT-2000 (razširitveni pas)
ECC/DEC/(02)06
ECC/REC 03-03
PrRFbrezODRF

Uporaba
obstojeþih fiksnih
linkov in mobilnih
sistemov vkljuþno
z MMDS do izdaje
odloþbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc za IMT2000 (razširitveni
pas, 1.1.2008).

Fiksna: digitalni in analogni
linki majhne
kapacitete
Mobilna

Uporaba fiksnih
linkov in mobilnih
sistemov vkljuþno
z MMDS do izdaje
odloþbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc za IMT2000 (razširitveni
pas, 1.1.2008).

2655 – 2670 MHz

HCM
Fiksna: digitalni in analogni
linki majhne
kapacitete
Mobilna

FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)

2520 – 2670 MHz
ERC/REC T/R
13-01: Annex D
EN 301 751
IMT-2000 (razširitveni pas)
ECC/DEC/(05)05
ECC/DEC/(02)06
ECC/REC 03-03
PrRFbrezODRF

5.149, 5.347A, 5.420

2670 – 2690 MHz

HCM
Radioastronomija
Mobilni satelitski sistemi
Radioastronomija
IMT-2000 (razširitveni pas)
ECC/DEC/(05)05
ECC/DEC/(02)06
ECC/REC 03-03
PrRFbrezODRF

FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
Radioastronomska
5.149, 5.347A, 5.419, 5.420

2690 – 2700 MHz

5.340

2700 – 2900 MHz

Radioastronomija: pasivna
raba

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska

Državna souporaba

5.423

42

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ERC/REC T/R
13-01: Annex D
2520-2670 MHz
EN 301 751
IMT-2000 (razširitveni pas)
ECC/DEC/(05)05
ECC/DEC/(02)06
ECC/REC 03-03
PrRFbrezODRF

5.339, 5.403

979

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5.414

FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.384A

Stran

Radarji in navigacijski
sistemi
Meteorološki radarji
Mobilne brezžiþne digitalne
kamere:
ECC/REC 02-09

Uporaba fiksnih
linkov in mobilnih
sistemov vkljuþno
z MMDS do izdaje
odloþbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc za IMT2000 (razširitveni
pas, 1.1.2008).

Uporaba
obstojeþih fiksnih
linkov in mobilnih
sistemov vkljuþno
z MMDS do izdaje
odloþbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc za IMT2000 (razširitveni
pas, 1.1.2008).

Stran

980 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2900 – 3100 MHz

3100 – 3300 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
RADIOLOKACIJSKA 5.424A
RADIONAVIGACIJSKA 5.426
5.425, 5.427
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (aktivno)
Storitev vesoljskih raziskav
(aktivno)
5.149

3300 -3400 MHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOLOKACIJSKA

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

3600 – 4200 MHz

Radarji in navigacijski
sistemi.

Državna uporaba

Radioastronomija
3260 – 3267 MHz

Državna uporaba

Radioastronomija
3332 – 3339 MHz
3345,8 –
3352,5 MHz
Fiksna:: WiLL:
3410 – 3500 MHz,
3510 – 3600 MHz
ERC/REC 13-04
ERC/REC 14-03
EN 301 751
EN 301 753
FWA 3.5 GHz

5.149

4200 – 4400 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
Radioamaterska
Radiolokacijska

ROES

Državna souporaba

5.440
4400 – 4500 MHz
4500 – 4800 MHz

4800 – 4990 MHz

Državna uporaba
FIKSNA
MOBILNA
Državna uporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.441
MOBILNA
Državna uporaba
FIKSNA
MOBILNA 5.442
Radioastronomska

5.149, 5.339
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5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Dodati SVN v
opombo 5.431 na
naslednjem WRC.

HCM

PrRFbrezODRF
Radioamaterji:
3400 – 3410 MHz
maks. moþ erp
50W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna: linki srednje
kapacitete
3800 – 4200 MHz
Du= 213 MHz
ERC/REC 12-08:
Annex B
EN 301 751
EN 301 753

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
Mobilna

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.438

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Državna souporaba:
3400 - -3410 MHz

3400 – 3600 MHz

4

HCM
Fiksna satelitska
EN 301 443
ROES
PrRFbrezODRF
Radijski višinomeri
Uporaba satelitov za
merjenje
temperature
morske gladine

Radioastronomija
4825 – 4835 MHz

Odloþbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc za fiksne
linke v
frekvenþnem
pasu 3600 – 3800
MHz se ne
obnavljajo.

Uradni list Republike Slovenije
1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

4990 – 5000 MHz

5000 – 5010 MHz

5010 – 5030 MHz

5030 – 5150 MHz

5150 – 5250 MHz

5250 – 5255 MHz

5255 – 5350 MHz

5350 – 5460 MHz

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.443B
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)
5.367, 5.443B
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(Zemlja – vesolje)
5.328B, 5.443B
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)
5.367, 5.443B
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.367, 5.443B, 5.444, 5.444A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.447A
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.446B
5.447B, 5.447C
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV 5.447D
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.447F
5.448A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.447F
5.448A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.448B
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno) 5.448C
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.449
RADIOLOKACIJSKA 5.448D

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

10 / 31. 1. 2006 /

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

Radioastronomija
4950 – 5000 MHz

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
MLS

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
MLS

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
MLS

Državna souporaba

Fiksna satelitska: Napajalni
linki za satelitske
mobilne storitve
SRD: WAS/RLAN

Državna souporaba

PrRFbrezODRF
Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji
SRD: WAS/RLAN
PrRFbrezODRF

Državna souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji
SRD: WAS/RLAN
PrRFbrezODRF

Državna souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji

44

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

981

Stran

982 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

5460 – 5470 MHz

5470 – 5570 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
RADIONAVIGACIJSKA 5.449
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
STORTEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.448D
5.448B
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.450A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
STORTEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.450B
5.448B, 5.452

5570 – 5650 MHz

Uradni list Republike Slovenije

POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.450A
RADIOLOKACIJSKA 5.450B

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji

Državna souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
SRD: WAS/RLAN
PrRFbrezODRF

Državna souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
SRD: WAS/RLAN
PrRFbrezODRF
Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Radioamaterji:
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: WAS/RLAN
PrRFbrezODRF
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Vremenski radarji
SRD:
nespecifiþne
naprave
5725 – 5875 MHz
RTTE SC43
RTTT:
5795-5815 MHz
PrRFbrezODRF
ISM
5725 – 5875 MHz

Državna souporaba

RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.450A
Radioamaterska
5.282

Državna souporaba

5725 – 5830 MHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

5.452

5650 – 5725 MHz

4

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna
5.150

45

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

5830 – 5850 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
(vesolj-Zemlja)
5.150

5850 – 5925 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
5.150

5925 – 6700 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioamaterji: satelitska
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Vremenski radarji
SRD:
nespecifiþne
naprave
5725 –
5875 MHz
RTTE SC43
ISM
5725 – 5875 MHz
Fiksna satelitska
EN 301 443
SRD:
nespecifiþne
naprave
5725 – 5875 MHz
RTTE SC43
ISM
5725 – 5875 MHz
Fiksna: linki srednje in
visoke gostote
5925 – 6425 MHz
ERC/REC 14-01
6425 – 7125 MHz
ERC/REC 14-02
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska: napajalni
linki
EN 301 443
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)
6425 – 7075 MHz
Radioastronomija: pasivna
raba
6650 – 6675,2 MHz
Fiksna: linki srednje in
visoke gostote
6425 – 7125 MHz
ERC/REC 14-02
EN 301 751

5.149, 5.440, 5.458

6700 – 7075 MHz

10 / 31. 1. 2006 /

HCM
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)
meritev
temperature morja
na površini
Fiksna satelitska: napajalni
linki
6725 – 7025 MHz
ITU RR AP30B
Mobilna satelitska:
napajalni linki
6925 – 7075 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.441
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C
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Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

983

Stran

984 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna: linki srednje in
visoke gostote
6425 – 7125 MHz
ERC/REC 14-02

7075 – 7145 MHz

7125 – 7425 MHz
ECC/REC 02-06

FIKSNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)

EN 301 751
HCM
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)
meritev
temperature morja
na površini

5.458

7145 – 7235 MHz

Fiksna:

FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (Zemlja – vesolje)
5.460
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
Storitev za vesoljsko
obratovanje (Zemlja – vesolje)

EN 301 751
HCM
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)
meritev
temperature morja
na površini
Fiksna:
7125 – 7425 MHz
ECC/REC 02-06

5.458

7235 – 7250 MHz

FIKSNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemlja –
vesolje)
Storitev za vesoljsko
obratovanje (Zemlja – vesolje)
Storitev vesoljskih raziskav
(Zemlja – vesolje)
5.458

7250 – 7300 MHz

7300 – 7450 MHz

Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA

5.461
Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.461

7450 – 7550 MHz

7125 – 7425 MHz
ECC/REC 02-06

EN 301 751
HCM
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)
meritev
temperature morja
na površini
Fiksna:
7125 – 7425 MHz
ECC/REC 02-06

Fiksna:

Fiksna:

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

EN 301 751
HCM
7125 – 7425 MHz
7425 – 7725 MHz
ECC/REC 02-06
EN 301 751
HCM
7425 – 7725 MHz
ECC/REC 02-06,
Ann.1
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1

EN 301 751
HCM
Meteorološka satelitska

5.461A

47

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna:

7550 – 7750 MHz

7750 – 7850 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja) 5.461B
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

7900 – 8025 MHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1

EN 301 751
HCM
Meteorološka satelitska
Fiksna:
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1

Fiksna:
7850 – 7900 MHz

Državna uporaba:
7975 – 8025 MHz

Fiksna:

EN 301 751
HCM
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1
EN 301 751
HCM
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1
EN 301 751
HCM

5.461

8025 – 8175 MHz

8175 – 8215 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA 5.463
5.462A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)
MOBILNA 5.463
5.462A

8215 – 8400 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)

Državna souporaba

Fiksna:

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1

Mobilna
Državna souporaba

Fiksna:

EN 301 751
HCM

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1
EN 301 751
HCM

Mobilna
8175 – 8200 MHz

Državna souporaba

Fiksna:

5.462A, 5.463
Državna souporaba

8400 – 8500 MHz

10 / 31. 1. 2006 /

FIKSNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
5.465

Fiksna:

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.1
8275 – 8500 MHz
ITU-R F.386,
Ann.3
EN 301 751
HCM
8275 – 8500 MHz
ITU-R F.386,
Ann.3
EN 301 751
HCM
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Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

985

Stran

986 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

8500 – 8550 MHz

8550 – 8650 MHz

RADIOLOKACIJSKA
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
5.469A

8650 – 8750 MHz

8750 – 8850 MHz

8850 – 9000 MHz

9000 – 9200 MHz

9200 – 9300 MHz

Državna souporaba

Državna souporaba

RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.470
Storitev vesoljskih raziskav
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.472
Storitev vesoljskih raziskav
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska
Storitev vesoljskih raziskav

Državna souporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.472
Storitev vesoljskih raziskav
5.474
Državna souporaba

9300 – 9500 MHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.476
Radiolokacijska
Storitev vesoljskih raziskav
5.427, 5.474, 5.475

9500 – 9800 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)

Državna souporaba

5.476A
Državna souporaba

9800 – 10000 MHz

RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
5.479

49

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Vesoljski aktivni senzorji

Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
SRD: senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
9200 – 9975 MHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
SRD: senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
9200 – 9975 MHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
Vesoljski aktivni senzorji
SRD: senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
9200 – 9975 MHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija:
pristajanje letal
nadzorni in ciljni
radarji
SRD: senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
9200 – 9975 MHz
PrRFbrezODRF
Meteorološka satelitska
9975 – 10025 MHz

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

10 – 10,15 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

SAP/SAB

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska

Državna souporaba

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska

ERC/REC 25-10
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna
enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751
FWA
ERC/REC 13-04
EN 301 753
SAP/SAB

Državna souporaba

10,3 – 10,45 GHz

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.479

10,15 – 10,3 GHz
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FIKSNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna

50

HCM

ERC/REC 25-10
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna
enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radarji (nizkih moþi)
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FWA ne sme
vplivati na
delovanje fiksnih
analognih linkov
za distribucijo TV
programov

987

Stran

988 /

Št.

10 / 31. 1. 2006

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

10,45 – 10,50 GHz

10,50 – 10,55 GHz

Uradni list Republike Slovenije

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Fiksna

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska

enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radarji (nizkih moþi)
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna
enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
10,5 – 10,65 MHz
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751
FWA
ERC/REC 13-04
EN 301 753
SAP/SAB

10,55 – 10,60 GHz

SAP/SAB

HCM

ERC/REC 25-10
SRD: senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF

51

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FWA ne sme
vplivati na
delovanje fiksnih
analognih linkov
za distribucijo TV
programov

HCM

ERC/REC 25-10
SRD: senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF
Fiksna
enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
10,5 – 10,65 MHz
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751
FWA
ERC/REC 13-04
EN 301 753

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

5

FWA ne sme
vplivati na
delovanje fiksnih
analognih linkov
za distribucijo TV
programov

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

10,60 – 10,68 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Radiolokacijska

10,68 – 10,70 GHz

11,70 – 12,50 GHz

Stran

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Fiksna

FWA ne sme
vplivati na
delovanje fiksnih
analognih linkov
za distribucijo TV
programov

enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
10,5 – 10,65 MHz
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751

989

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

10,5 – 10,65 MHz
ERC/REC 13-04
EN 301 753

SAP/SAB

HCM

ERC/REC 25-10
Radioastronomija:VLBI:
Radioastronomija:
VLBI
meritve površinskih
emisij in padavin

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340

10,70 – 11,70 GHz

4

FWA

5.149, 5.482
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Fiksna: linki visoke
kapacitete
10,7 – 11,7 GHz
ERC/REC 12-06
ITU-R F.387
EN 301 751

Dodelitev radijskih
frekvenc za nove
fiksne linke v
urbana podroþja
ni možna

HCM
Fiksna satelitska
10,7 – 10,95 GHz
11,2 – 11,45 GHz
ITU RR AP30B
VSAT
ECC/DEC/(03)04
Mobilna satelitska:
EN 301 427
SIT
PrRFbrezODRF
Omnitracs/Euteltrac
s
RTTE SC12
ARCANET
11,45 – 11,70 GHz
PrRFbrezODRF
ROES
PrRFbrezODRF

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.441, 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

ERC/DEC/(00)08
Radiodifuzno satelitska
ITU RR AP30
ITU RR AP30B
ITU-R BO.1213
Fiksna: MMDS:
ETS 300 748
Mobilna satelitska:
SIT
PrRFbrezODRF

FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.487, 5.487A, 5.492

ROES

52

ERC/DEC/(00)08
PrRFbrezODRF

Priporoþeni
nadomestni
radiofrekvenþni
pas za MMDS v
2,5GHz.
MMDS sistemi ne
smejo ovirati
delovanja
satelitskih storitev
(BSS)

Stran

990 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

12,50 – 12,75 GHz

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
5.495

12,75 – 13,25 GHz

13,25 – 13,40 GHz

13,40 – 13,75 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.441
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.497
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
5.498A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
5.501A, 5.501B

13,75 – 14 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A
RADIOLOKACIJSKA
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
Storitev vesoljskih raziskav
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Fiksna satelitska: VSAT
RTTE SC12
Mobilna satelitska
EN 301 427
SIT
PrRFbrezODRF
Omnitracs/Euteltrac
s
RTTE SC12
ARCANET:
11,45 – 11,70 GHz
RTTE SC12
ROES
PrRFbrezODRF
Fiksna satelitska
ITU RR AP30B
Fiksna:
ERC/REC 12-02:
Annex A
EN 301 751
HCM
Radionavigacija s pomoþjo
Dopplerjevega
radarja
Radarji za zasidravanje
ladij

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.495 na
naslednjem WRC

Radionavigacija s pomoþjo
Dopplerjevega
radarja
Radarji za zasidravanje
ladij
SRD senzorji premikanja in
naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF

Državna souporaba

Fiksna satelitska
EN 301 430
Radarji:
za zasidravanje
ladij
navigacijski
Radioastronomija: VLBI
SRD:
senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF
Fiksna satelitska
VSAT
RTTE SC12
Mobilno satelitska:
EN 301 427
SNG/OB
EN 301 430

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav

ERC/REC 13-03
Omnitracs/Euteltrac
s
RTTE SC12
ARCANET
RTTE SC12

5.504A

53

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

5.502, 5.503

14 – 14,25 GHz

4
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

14,25 – 14,30 GHz

14,30 – 14,4 GHz

Št.
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
RADIONAVIGACIJSKA 5.504
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav

Fiksna satelitska
VSAT
ECC/DEC/(03)04
EN 301 428
Mobilno satelitska:
VSAT/SNG/OB
EN 301 430

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.508 na
naslednjem WRC

5.504A, 5.508

ERC/REC 13-03
Fiksna satelitska
VSAT
ECC/DEC/(03)04
EN 301 428
Mobilno satelitska: :
VSAT/SNG/OB
EN 301 430

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.506A
Radionavigacijska satelitska

ERC/REC 13-03
Fiksna satelitska
VSAT
ECC/DEC/(03)04
EN 301 428
Mobilno satelitska: :
VSAT/SNG/OB
EN 301 430

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.506A

ERC/REC 13-03
Fiksna satelitska
VSAT
ECC/DEC/(03)04
EN 301 428
Mobilno satelitska: :
VSAT/SNG/OB
EN 301 430

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.504B, 5.506A
Radioastronomska
5.149, 5.504A

14,50 – 14,80 GHz

14,80 – 15,35 GHz

15,35 – 15,40 GHz

FIKSNA
MOBILNA
Storitev raziskovanja vesolja

Državna uporaba:
14,500 – 14,613 GHz
14,725 – 14,800 GHz

FIKSNA
MOBILNA
Storitev raziskovanja vesolja

Državna uporaba:
14,8 – 15,033 GHz
15,145 – 15,350 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Državna souporaba

5.340, 5.511
15,40 – 15,43 GHz

ERC/REC 13-03
Radioastronomija
Fiksna
ERC/REC 12-07
EN 301 751
HCM
Fiksna
ERC/REC 12-07
HCM
EN 301 751
Radioastronomija: VLBI
Radioastronomija: VLBI

Radarji:
Dopplerjevi radarji z
visoko obþutljivostjo
za opazovanje
premikov na tleh
Fiksna satelitska za
napajanje MSS
Radarji:
Dopplerjevi radarji z
visoko obþutljivostjo
za opazovanje
premikov na tleh

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511D

15,43 – 15,63 GHz

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

5.504A

14,47 – 14,50 GHz

4

Stran

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

5.504A

14,40 – 14,47 GHz
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FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.511A
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511C

54

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.511 na
naslednjem WRC

991

Stran

992 /

Št.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

15,63 – 15,70 GHz
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511D

15,70 – 16,60 GHz

16,60 – 17,10 GHz

17,10 – 17,20 GHz

17,20 – 17,30 GHz

17,30 – 17,70 GHz

RADIOLOKACIJSKA

Državna uporaba

18,10 – 18,40 GHz

RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(Zemlja – vesolje)
5.512
RADIOLOKACIJSKA
Mobilna
5.512
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
Mobilna

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radarji:
Dopplerjevi radarji z
visoko obþutljivostjo
za opazovanje
premikov na tleh
Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.512 na
naslednjem WRC

Državna souporaba

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.512 na
naslednjem WRC

Državna souporaba

WAS/RLAN
PrRFbrezODRF

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.512 na
naslednjem WRC

Državna souporaba

Radarji

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.512 na
naslednjem WRC

Fiksna satelitska
ITU RR AP30A
ECC/DEC/(05)08
Radarji za vodenje
izstrelkov

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.514 na
naslednjem WRC

5.512, 5.513A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja Državna souporaba
– vesolje) 5.516
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516A, 5.516B
Radiolokacijska

za vodenje
izstrelkov
na zrakoplovih, ki
sledijo terenu
WAS/RLAN
PrRFbrezODRF

Fiksna

17,70 – 19,70 GHz
EN 301 751
ERC/REC 12-03
HCM
Fiksna satelitska
ITU RR AP30A
EN 301 360
ERC/DEC/(00)07
ROES
PrRFbrezODRF
Fiksna
17,70 – 19,70 GHz
ERC/REC 12-03
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
EN 301 360
ROES
PrRFbrezODRF
Fiksna
17,70 – 19,70 GHz
ERC/REC 12-03
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
EN 301 360
ROES
PrRFbrezODRF

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.516

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.520
MOBILNA
5.519

18,40 – 18,60 GHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5.512

5.514

17,70 – 18,10 GHz

4

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
MOBILNA

ERC/DEC/(00)07

55
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

18,60 – 18,80 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.522B
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)

17,70 – 19,70 GHz
ERC/REC 12-03
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
EN 301 360
ROES
PrRFbrezODRF
ERC/DEC/(00)07
Satelitsko raziskovanje
Zemlje
Fiksna
17,70 – 19,70 GHz
ERC/REC 12-03
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
EN 301 360
ROES
PrRFbrezODRF

5.522A

18,80 – 19,30 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.523A
MOBILNA

Fiksna

19,30 – 19,70 GHz

19,70 – 20,10 GHz

20,20 – 21,20 GHz

21,20 – 21,40 GHz

ERC/DEC/(00)07

17,70 – 19,70 GHz
ERC/REC 12-03
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
EN 301 360
ROES
PrRFbrezODRF

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) (Zemlja – vesolje)
5.523B, 5.523C, 5.523D,
5.523E
MOBILNA

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A, 5.516B
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja)
5.525

20,10 – 20,20 GHz
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FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A, 5.516B
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja)
5.525, 5.526, 5.527, 5.528
FIKSNA SATELITSKA (vesolje Državna uporaba
– Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja)
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(vesolje – Zemlja)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

56

ERC/DEC/(00)07
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
SUT
PrRFbrezODRF
ROES
PrRFbrezODRF
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
SUT
PrRFbrezODRF
ROES
PrRFbrezODRF

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

993

Stran

994 /

Št.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

21,40 – 22 GHz
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIODIFUZNA
SATELITSKA 5.530

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno
5.149

22,21 – 22,50 GHz

SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.149, 5.532

22,50 – 22,55 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

22,55 – 22.6 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

22,6 – 23 GHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radiodifuzija:
HDTV
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRDSRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna:
22,0 – 22,6 GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioastronomija
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna:
22,0 – 22,6 GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna:
22,0 – 22,6 GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna:
22,0 – 22,6 GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioastronomija
22,81 – 22,86 GHz
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF

5.347A

22 – 22,21 GHz

4

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.149

57

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna:

23 – 23,55 GHz

23,0 – 23,6 GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioastronomija
23,07 – 23,12 GHz
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna:
23,0 – 23,6 GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex A
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Radioastronomija
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149

23,55 – 23,60 GHz

23,60 – 24 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340

24 – 24,05 GHz

Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD:
nespecifiþne
naprave
PrRFbrezODRF
SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
ISM

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
5.150

58

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

995

Stran

996 /

Št.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

24,05 – 24,25 GHz

RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (aktivno)
Fiksna
Mobilna
5.150

24,25 – 24,45 GHz

FIKSNA
MOBILNA

24,45 – 24,50 GHz

FIKSNA
MOBILNA

24,50 – 24,75 GHz

FIKSNA

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radarji za satelitsko
opazovanje dežja
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD:
nespecifiþne
naprave
PrRFbrezODRF
senzorji premikanja
in naprave za
alarmiranje
PrRFbrezODRF
24.15-24.175 GHz
RTTE SC27
SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
Tx: 24,0524,25 GHz
PrRFbrezODRF
ISM
Fiksna:
zaþasni enosmerni
linki
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna:
zaþasni enosmerni
linki
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna
EN 301 751
FWA
CRS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
EN 301 753
24,549 –
25,053 GHz
FWA 26GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex B
HCM
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF

59

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna
FWA:

24,75 – 25,25 GHz

FIKSNA

10 / 31. 1. 2006 /

EN 301 751
CRS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
EN 301 753
24,549 –
25,053 GHz
FWA 26GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex B

Državna souporaba

25,25 – 25,50 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)

ERC/REC T/R
13-02: Annex B

Državna souporaba

25,50 – 26,50 GHz

26,50 – 27,50 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(vesolje – Zemlja)5.536A
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
5.536A
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA

HCM
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna
EN 301 751
FWA:
CRS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
EN 301 753

HCM
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
Fiksna
EN 301 751
FWA:
TS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
EN 301 753
25,557 –
26,061 GHz
FWA 26GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex B

Državna uporaba
(razen SRR)
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HCM
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF
SRD: SRR:
2005/50/EC
21,65 – 26,65 GHz
PrRFbrezODRF

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

997

Stran

998 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna
FWA

27,50 – 28,50 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje), (vesolje – Zemlja)
5.484A, 5.516B, 5.539
5.538, 5.540

FWA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A, 5.516B,
5.523A, 5.539
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemlja –
vesolje) 5.541

Fiksna
FWA

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.516B, 5.523C,
5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemlja –
vesolje) 5.541

EN 301 751
TS
ERC/REC 01-03
ERC/REC 13-04
EN 301 753

ECC/DEC/(05)01
EN 301 751
TS
ERC/REC 01-03
ERC/REC 13-04
EN 301 753
29060,5 –
29452,5 MHz
FWA 28 GHz

ERC/REC T/R
13-02: Annex C
HCM
Fiksna satelitska
napajalni linki za
HDTV
EN 301 360

5.540

29,50 – 29,90 GHz

ECC/DEC/(05)01

ERC/REC T/R
13-02: Annex C
HCM
Fiksna satelitska
napajalni linki za
HDTV
EN 301 360

5.540

29,10 – 29,50 GHz

CRS
ERC/REC 01-03
ERC/REC 13-04
EN 301 753
28052,5 –
28444,5 MHz
FWA 28 GHz

ERC/REC T/R
13-02: Annex C
HCM
Fiksna satelitska
Fiksna

28,50 – 29,10 GHz

EN 301 751

ECC/DEC/(05)01
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
SIT
PrRFbrezODRF
SUT
PrRFbrezODRF

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A, 5.516B,
5.539
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemljevesolje) 5.541
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)
5.540
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29,90 – 30,00 GHz

30 – 31 GHz

31 – 31,30 GHz

31,30 – 31,50 GHz

31,50 – 31,80 GHz

31,80 – 32 GHz

32 – 32,30 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A, 5.516B,
5.539
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemlja –
vesolje) 5.541, 5.543
5.525, 5.526, 5.527, 5.538,
5.540
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) (vesolje – Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje)
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(vesolje – Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitsko
(vesolje – Zemlja)

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
SIT
PrRFbrezODRF
SUT
PrRFbrezODRF

Državna uporaba

Fiksna (TDD)
ECC/REC 02-02
EN 301 751
Radioastronomija
31,2 – 31,3 GHz

5.149
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Radioastronomija

5.340
STORITEV SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

Fiksna
Radioastronomija

5.149
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)

HDFS

5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)

HDFS

5.547, 5.548

32,30 – 33 GHz

10 / 31. 1. 2006 /

HDFS

FIKSNA 5.547A
MEDSATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
5.547, 5.548
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31,8 – 33,4 GHz
ECC/REC 04-06
ERC/REC 01-02
EN 301 751
EN 301 753
HCM
31,8 – 33,4 GHz
ECC/REC 04-06
ERC/REC 01-02
EN 301 751
EN 301 753
HCM
31,8 – 33,4 GHz
ECC/REC 04-06
ERC/REC 01-02
EN 301 751
EN 301 753
HCM

Stran

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

999

Stran

1000 /

Št.

10 / 31. 1. 2006
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
HDFS

33 – 33,40 GHz

FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
5.547

33,40 – 34,20 GHz
34,20 – 34,70 GHz
34,70 – 35,20 GHz
35,20 – 35,5 GHz

35,5 – 36 GHz

36 – 37 GHz

37 – 37,50 GHz

37,50 – 38 GHz

38 – 39,50 GHz

RADIOLOKACIJSKA

Državna uporaba

RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(Zemlja – vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)

Državna uporaba

5.549A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Radioastronomska
5.149
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)

31,8 – 33,4 GHz
ECC/REC 04-06
ERC/REC 01-02
EN 301 751
EN 301 753
HCM

Državna uporaba
Državna uporaba

Državna uporaba

Državna uporaba

Radioastronomija
36,43 – 36,5 GHz

Državna souporaba

HDFS

5.547
Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV(vesolje – Zemlja)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (vesolje –
Zemlja)
5.547
Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (vesolje –
Zemlja)

HDFS

37 – 39,5 GHz
ERC/REC T/R
12-01
EN 301 751
HCM

37 – 39,5 GHz
ERC/REC T/R
12-01
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
ERC/DEC/(00)02
HDFS

37 – 39,5 GHz
ERC/REC T/R
12-01
EN 301 751
HCM
Fiksna satelitska
ERC/DEC/(00)02

5.547
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39,50 – 40 GHz

40 – 40,50 GHz

40,50 – 41,00 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (vesolje –
Zemlja)

5.547
Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV(Zemlja – vesolje)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (vesolje –
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
Mobilna
5.547

41,00 – 42,50 GHz

43,50 – 47,00 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.547
MOBILNA 5.553
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna satelitska
ERC/DEC/(00)02

Fiksna satelitska
ERC/DEC/(00)02

Fiksna satelitska
ECC/DEC/(02)04
MWS
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC 01-04
ERC/REC T/R
52-01
EN 301 753

Državna uporaba

5.554

47 – 47,20 GHz

4

Fiksna satelitska
ECC/DEC/(02)04
MWS
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC 01-04
ERC/REC T/R
52-01
EN 301 753
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(02)04
MWS
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC 01-04
EN 301 753
Radioastronomija

FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
Mobilna
5.547, 5.551H, 5.551I

42,50 – 43,50 GHz

10 / 31. 1. 2006 /

Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
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Stran
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RADIO
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PAS
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna
HAPS

47,20 – 47,50 GHz

47,2 – 47,5GHz
47,9 – 48,2 GHz
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna
HAPS
47,2 – 47,5GHz
47,9 – 48,2 GHz
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna
48,5 – 50,2 GHz
ERC/REC 12-10
EN 301 751
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Fiksna
48,5 – 50,2 GHz
ERC/REC 12-10
EN 301 751
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioastronomija
48,94 – 49,04 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552
MOBILNA
Radioamaterska
5.552A

47,50 – 47,90 GHz

47,90 – 48,20 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552, 5.554A
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B, 5.554A
MOBILNA
Radioamaterska

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552
MOBILNA
Fiksna
Radioamaterska
5.552A

48,20 – 48,54 GHz

48,54 – 49,44 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552, 5.554A
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B, 5.554A,
5.555B
MOBILNA
Radioamaterska

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA 5.555
5.149, 5.340
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49,44 – 50,20 GHz

50,20 – 50,40 GHz

50,40 – 51,40 GHz

51,40 – 52,6 GHz

52,6 – 54,25 GHz

54,25 – 55,78 GHz

55,78 – 56,9 GHz

56,9 – 57,0 GHz

57 – 58,2 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552, 5.554A
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B, 5.554A,
5.555B
MOBILNA

48,5 – 50,2 GHz
ERC/REC 12-10
EN 301 751
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioastronomija

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA

10 / 31. 1. 2006 /

Državna uporaba

HDFS

51,4 – 52,6 GHz
ERC/REC 12-11
EN 301 751
Meritev temperature
atmosfere

5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.556A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA 5.557A
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Meritev temperature
atmosfere

Meritev temperature
atmosfere
HDFS
55,78 – 57,0 GHz
ERC/REC 12-12
EN 301 751

5.547
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.558A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Meritev temperature
atmosfere
HDFS
55,78 – 57,0 GHz
ERC/REC 12-12
EN 301 751

5.547
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Meritev temperature
atmosfere
HDFS
57 – 59.0 GHz
ERC/REC 12-09
PrRFbrezODRF

5.547

66

Stran
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58,20 – 59 GHz

59 – 59,3 GHz

59,3 – 61 GHz

61 – 61,5 GHz

61,5 – 63 GHz

63 – 64 GHz

64 – 65 GHz

65 – 66 GHz

66 – 71 GHz

71 – 74 GHz

Uradni list Republike Slovenije

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
5.138
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Meritev temperature
atmosfere
HDFS
57 – 59.0 GHz
ERC/REC 12-09
PrRFbrezODRF

Državna uporaba

Meritev temperature
atmosfere

Državna uporaba

Državna souporaba

SRD:

ISM
Državna souporaba

Mobilna: širokopasovni
sistemi
SRD

HDFS

5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV

HDFS

5.547
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.553, 5.558
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
5.554
Državna uporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja)

67

nespecifiþne
naprave
PrRFbrezODRF

RTTT
ECC/DEC/(02)01
PrRFbrezODRF
ECC/REC 05-02

ECC/REC 05-02
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74 – 75,5 GHz

75,5 – 76 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)

Državna souporaba

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.149

Državna souporaba

78 – 79 GHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Radioastronomija: VLBI
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

5.149

77,5 – 78 GHz

4

Radioastronomija: VLBI

5.561
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.559A, 5.561

76 – 77,5 GHz

3

10 / 31. 1. 2006 /

RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.149, 5.560

68

Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: RTTT (Radar)
76 – 77 GHz
ECC/DEC/(02)01
PrRFbrezODRF
SRR
77 – 81 GHz
2004/545/EC
PrRFbrezODRF
Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: SRR
77 – 81 GHz
2004/545/EC
PrRFbrezODRF
Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: SRR
77 – 81 GHz
2004/545/EC
PrRFbrezODRF

Stran

1005
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RADIO
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PAS

Uradni list Republike Slovenije

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

79 – 81 GHz

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.149

81 – 84 GHz

84 – 86 GHz

86 – 92 GHz

92 – 94 GHz

94 – 94,1 GHz

94,1 – 95 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

Državna uporaba

5.149, 5.561A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

5.149
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
Radioastronomska
5.562, 5.562A
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD: SRR
77 – 81 GHz
2004/545/EC
PrRFbrezODRF
Radioastronomija
Radioamaterji
81 – 81,5 GHz
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS

Radioastronomija

5.149
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV(pasivno)
5.340
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA

4

Radioastronomija
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

Državna souporaba

Radioastronomija
Radarji kratkega dosega

Državna souporaba

Radioastronomija
Radarji kratkega dosega

Državna souporaba

Radioastronomija
Radarji kratkega dosega

5.149

69
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1
RADIO
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95 – 100 GHz

100 – 102 GHz

102 – 105 GHz

105 – 109,50 GHz

109,50 –
111,80 GHz

111,80 –
114,25 GHz

114,25 – 116 GHz

116,00 –
119,98 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Radioastronomija

5.149, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Radioastronomija
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomija

5.149, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B

Radioastronomija

5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Radioastronomija:
109,8 GHz in
110,2GHz (CO)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B

Radioastronomija

5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Radioastronomija:
115,3 GHz (CO)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Satelitsko raziskovanje
Zemlje
118,75 GHz (kisik)

5.341

119,98 122,25 GHz

10 / 31. 1. 2006 /

Satelitsko raziskovanje
Zemlje
SRD:
nespecifiþne
naprave
122 – 123 GHz
PrRFbrezODRF
ISM
122 – 123 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.138, 5.341
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Stran
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122,25 –
123,00 GHz
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

130 – 134 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
Radioamaterska

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
Radioastronomska
5.149, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.562E
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomija

5.149, 5.562A

134 – 136 GHz

136 – 141 GHz

Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Radioastronomija

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149

141 – 148,5 GHz

148,5 – 151,5 GHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
SRD
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD:
nespecifiþne
naprave
122 – 123 GHz
PrRFbrezODRF
ISM
122 – 123 GHz
Radioastronomija
128,33 –
128,59 GHz,
129,23 –
129,49 GHz

5.138

123 – 130 GHz

4

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340

71
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RADIO
FREKVENýNI
PAS

151,5 – 155,5 GHz

155,5 – 158,5 GHz

158,5 – 164 GHz

164 – 167 GHz

167 – 174,5 GHz

174,5 – 174,8 GHz

174,80 –
182,00 GHz

182 – 185 GHz

185 – 190 GHz

190,00 –
191,80 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

10 / 31. 1. 2006 /
4

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioastronomija

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno) 5.562F
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B,
5.562F
5.149, 5.562G
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558

Radioastronomija
171,11 –
171,45 GHz,
172,31 –
172,65 GHz,
173,52 –
173,85 GHz

5.149
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562H
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562H
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

191,80 – 200 GHz

200 – 202 GHz

202 – 209 GHz

209 – 217 GHz

217 – 226 GHz

226 – 231,50 GHz

231,50 – 232 GHz

232,00 –
235,00 GHz

235 – 238 GHz

Uradni list Republike Slovenije

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioastronomija
195,75 –
196,15 GHz

5.149, 5.341, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340, 5.341, 5.563A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340, 5.341, 5.563A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomija

5.149, 5.341
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B

Radioastronomija

5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.340
FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
Radiolokacijska
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.563A, 5.563B

73
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

238 – 240 GHz

240,00 –
241,00 GHz

241 – 248 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska
5.149

250 – 252 GHz

252 – 265 GHz

265 – 275 GHz

275 – 1 000 GHz

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
SRD
nespecifiþne
naprave
244 – 246 GHz
PrRFbrezODRF
ISM
244 – 246 GHz
Radioastronomija
Radioamaterji
maks. moþ erp
300W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5.138, 5.149

248 – 250 GHz
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STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.563A
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA

Radioastronomija

5.149, 5.554
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

Radioastronomija

5.149, 5.563A
(Ni razporejen)
5.565
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B) Uporabljene kratice:
KRATICA
AGA
AIS
ARCANET
ATC
AVI
BSS
CEPT
CRS
CT
DAB
DCF
DCS 1800
DECT
DGPS
Digitalni PMR/PAMR
DME
DMO
DSC
Du
DVB-T
ECC
EGSM
EPIRB
ERMES
FB
FWA = WLL
GMDSS
GNSS
GOC/ROC
GSM
GSM-R
HAPS
HDTV
HDFS
IF
ILS
IMT-2000
ISM
ITU
ITU-R
ITU RR
JTIDS
LORAN C
MIDS
ML
MLS
MMDS
MSI
MWS
NMT
PAMR

OPIS KRATICE
Air-Ground-Air
Automatic Identification and Surveillance
type of the earth station
Air Traffic Control
Automatic Vehicle Identification
Broadcasting Satellite Service
European conference of postal and
telecommunications administrations
Central Radio Station
Cordless Telephone
Digital Audio Broadcasting
Data Communication Function
Digital Cellular System at 1800 MHz
Digital Enhanced (European) Cordless
telecommunication
Differential Global Positioning System
Wide Band Digital Land Mobile
PMR/PAMR
Distance Measurement Equipment
Direct Mode Operation
Digital selective calling
TX/RX separation
Digital Video Broadcasting Terrestrial
Electronic Communications Committee
Extended Global System for mobile
Communications
Emergency position Indicating Radio
Beacons
enhanced (European) radio messaging
system
base station
Fixed Wireless Access
Global Maritime Distress and Safety
System
Global Navigation Satellite System
General / Restricted Operator's
Certificate
Global System for mobile
Communications
GSM for Railway
High Altitude Platform Station
High Definition Television
High Density Fixed Service
Intermediate frequency
Instrument Landing System
International Mobile
Telecommunications
Industrial, Scientific and Medical
applications
International Telecommunication Union
ITU – Radiocommunications sector
ITU – Radio Regulations
Joint Tactical Information Distribution
System
Radionavigation System
Multifunctional Information Distribution
System
mobile station
Microwave Landing System
Multimedia Multipoint Distribution
System
Maritime Safety Information
Multimedia Wireless System
Nordic Mobile Telephone
Public Access Mobile Radio

SLOVENSKI OPIS
zveza zrak-zemlja-zrak
avtomatiþna identifikacija in nadzor
vrsta zemeljske postaje v satelitski storitvi
vodenje zraþnega prometa
avtomatska identifikacija prevoznih sredstev
radiodifuzna satelitska storitev
evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih
uprav
centralna radijska postaja
(analogni) brezvrviþni telefon
digitalna zvokovna radiodifuzija
funkcija podatkovnih komunikacij
digitalni mobilni sistem na 1800 MHz
digitalne izboljšane (evropske) brezvrviþne
telekomunikacije
diferenþni svetovni pozicionirni sistem
širokopasovna digitalna PMR/PAMR kopenska mobilna
storitev
oprema za merjenje razdalj
neposredno obratovanje
digitalni selektivni klic
dupleksni razmak
prizemna digitalna video radiodifuzija
elektronski komunikacijski komite
Razširjeni globalni sistem za mobilne komunikacije
pomorski javljalniki kraja nuje
izboljšani (evropski) radijski sporoþilni sistem (osebnega
klica)
bazna postaja
brezžiþna krajevna zanka
globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem
globalni navigacijski satelitski sistem
Splošno / Omejeno spriþevalo za operaterje
globalni sistem (digitalni) za mobilne komunikacije
GSM za železniške aplikacije
plošþadna postaja na veliki višini
televizija velike razloþljivosti
fiksne povezave velike gostote
medfrekvenca
instrumentni pristajalni sistem
sistem mednarodnih (digitalnih) mobilnih telekomunikacij
Industrijska, znanstvena in medicinska uporaba
mednarodna telekomunikacijska zveza
ITU-radiokomunikacijski sektor
ITU – pravilnik o radiokomunikacijah
skupni taktiþno informacijski distribucijski sistem
vrsta radionavigacijskega sistema
veþfunkcijski informacijsko distribucijski sistem
mobilna postaja
mikrovalovni pristajalni sistem
veþpredstavnostni veþtoþkovni distribucijski sistem
pomorska varnostna informacija
veþpredstavnostni brezžiþni sistem
nordijski (analogni) mobilni telefonski sistem
javne mobilne radiokomunikacije

Uradni list Republike Slovenije
PMR

PMR446
PR 27
RFID
RLAN
ROES
RTTT
SAB
SAP
S-DAB
SIT
SUT
SNG/OB
S-PCS
SRD
SRR
SSR
TACAN
T-DAB
TDD
TETRA
TFTS
TRR
TS
TV
UIC
UMTS
UTRA
VLBI
VOR
VSAT
VTS
WAS
WiLL = WLL
Za-Re

Št.

private mobile radio according to
EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
private mobile radio in frequency band
446 - 446.1 MHz
Citizen Band (CB)
Public radio
Radio Frequency Identification
Applications
Wideband Data Transmission Systems
incl RLANs (Radio Local Area Network)
Receive Only Earth Station
Road Transport and Traffic Telematics
Service Ancillary to Broadcasting
services ancillary to programme making
Satellite Digital Audio Broadcasting
Satellite Interactive Terminal
Satellite User Terminal
Satellite News Gathering
Satellite Personal Communication
System
Short Range Devices
Automotive Short Range Radar
Secondary Surveillance Radar
Tactical Air Navigation System
Terrestrial Digital Audio Broadcasting
time division multiplex
terrestrial enhanced trunked radio
Terrestrial Flight Telecommunications
System
Tactical Radio Relay Link
Terminal Station
Television
Union Internationale des Chemins de fer
universal mobile telecommunications
system
UMTS Terrestrial Radio Access
Very Long Baseline Interferometry
VHF Omnidirectional Radio Range
Very Small Aperture Terminal
Vessel Traffic System (Radar)
Wireless Access System
Wireless Local Loop
Search and Resque System
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Stran

zasebne mobilne radiokomunikacije, ki ustrezajo
EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390
EN 300 471
zasebne mobilne radiokomunikacije v radiofrekvenþnem
pasu 446 - 446.1 MHz
CB radiofrekvenþni pas
radiofrekvenþne aplikacije za identifikacijo
Širokopasovni podatkovni sistemi vkljuþno z RLAN
(radijsko lokalno omrežje)
sprejemna zemeljska postaja
cestni telemetriþni sistem
cestna transportna telematika
pomožne storitve za radiodifuzijo
pomožne storitve za izdelavo programov
satelitska digitalna zvokovna radiodifuzija
satelitski interaktivni terminal
satelitski uporabniški terminali
satelitska postaja za novinarstvo
sistem satelitskih osebnih komunikacij
naprave kratkega dosega
avtomobilski radar kratkega dosega
sekundarni nadzorni radar
taktiþni letalski navigacijski sistem
prizemna digitalna zvokovna radiodifuzija
þasovni multipleks
prizemni snopovni radio
prizemni letalski telekomunikacijski sistem
taktiþna radiorelejna povezava
terminalska posatja
televizija (analogna video radiodifuzija)
Mednarodna železniška zveza
univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G),
prizemni (prizemeljski) radijski dostop za UMTS
interferometrija z veliko razdaljo med radioteleskopi
visokofrekvenþni vsesmerni radijski oddajnik
terminal (antena) z zelo majhno odprtino
radarji za nadzor ladijskega prometa
brezžiþni dostopovni sistem
brezžiþna krajevna zanka
Radijski sistem "Zašþita in reševanje"
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C) Uporabljeni dokumenti:
C.1.
1.
2.

C.2.

Slovenski dokumenti (http://www.apek.si):

OZNAKA
PrRFbrezODRF
(Uradni list RS, št.
45/05)
SpA PURF RAS
(Uradni list RS, št.
117/04)

NASLOV
Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se
smejo uporabljati brez odloþbe o
dodelitvi radijskih frekvenc
Splošni akt o pogojih za uporabo
radijskih frekvenc, namenjenih
radioamaterski in radioamaterski
satelitski storitvi (na podlagi þetrtega
odstavka 117. þlena zakona izdala
agencija)

DESCRIPTION
Rules on radio frequencies that do not
require the decision of assignment of
radio frequencies
General act on radio frequencies
intended to be used on amateur and
amateur-satellite services (on the
basis of Article 117(4) of the Electronic
Communications Act issued by
agency)

EC dokumenti (http://europa.eu.int, http://www.ero.dk):

1.

OZNAKA
87/372/EEC

2.

91/287/EEC

3.

128/1998/EC

4.

1999/5/EC
RTTE

5.

2001/148/EC

NASLOV
Council Directive 87/372/EEC of 25
June 1987 on the frequency bands to
be reserved for the coordinated
introduction of public pan-European
cellular digital land-based mobile
communications in the Community
(OJ L 196 17.07.1987 p. 85) (OJ L 001
03.01.1994 p. 418)
Council Directive 91/287/EEC of 3
June 1991 on the frequency band to
be designated for the coordinated
introduction of digital European
cordless telecommunications (DECT)
into the Community
(OJ L 144 08.06.1991 p. 45)
DECISION No 128/1999/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 14 December 1998
on the coordinated introduction of a
third-generation mobile and wireless
communications system (UMTS) in the
Community
(OJ L 017 , 22/01/1999 P. 0001 0007)
Directive 1999/5/EC of the European
Parliament and of the Council of 9
March 1999 on radio equipment and
telecommunications terminal
equipment and the mutual recognition
of their conformity
Commission Decision of 21 February
2001 on the application of Article
3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to
avalanche beacons (Text with EEA
relevance) (notified under document
number C(2001) 194)
(OJ L 055 24.02.2001 p. 65)

SLOVENSKI OPIS
Direktiva Sveta 87/372/EEC z dne
25.06.1987 o frekvenþnih pasovih, ki
jih je treba zadržati za usklajeno
uvajanje javnih vseevropskih celiþnih
digitalnih kopenskih mobilnih
komunikacij v Skupnosti
(OJ L 196 17.07.1987 p. 85) (OJ L 001
03.01.1994 p. 418)
Direktiva Sveta 91/287/EEC z dne
03.06.1991 o frekvenþnem pasu, ki ga
je treba doloþiti za usklajeno uvajanje
digitalnih evropskih brezžiþnih
telekomunikacij (DECT) v Skupnosti
(OJ L 144 08.06.1991 p. 45)
ODLOýBA številka 128/1999/EC
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA EVROPSKE UNIJE z dne 14.
12. 1998 o dogovorjenem uvajanju
tretje generacije mobilnih in brezžiþnih
komunikacijskih sistemov (UMTS) v
Evropski Uniji
(OJ L 017 , 22/01/1999 P. 0001 0007)
Direktiva Evropskega parlamenta in
Sveta 1999/5/EC z dne 9. marca 1999
o radijski opremi in telekomunikacijski
terminalski opremi in o vzajemnem
priznavanju njune skladnosti ter
spremembe Direktive
Odloþba komisije z dne 21.02.2001 o
uporabi þlena 3(3((e) Direktive za
lavinske žolne. (Notificirana pod
dokumentno številko K(2001) 194)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 055 24.02.2001 p. 65)
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Št.

6.

OZNAKA
2003/213/EC

NASLOV
Commission Decision of 25 March
2003 on the application of Article
3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the
European Parliament and of the
Council to radio equipment intended to
be used on non-SOLAS vessels and
which is intended to participate in the
Automatic Identification System (AIS)
(Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2003) 808)
(OJ L 081 28.03.2003 p. 46) (OJ L 022
26.01.2005 p. 14)

7.

2004/545/EC

8.

2005/50/EC

9.

2005/53/EC

10.

2005/513/EC

11.

2005/928/EC

12.

RTTE SC9

Commission Decision of 8 July 2004
on the harmonisation of radio
spectrum in the 79 GHz range for the
use of automotive short-range radar
equipment in the Community (notified
under document number C(2004)
2591)(Text with EEA relevance)
(OJ L 241 13.07.2004 p. 66)
Commission Decision of 17 January
2005 on the harmonisation of the 24
GHz range radio spectrum band for
the time-limited use by automotive
short-range radar equipment in the
Community (notified under document
number C(2005) 34)Text with EEA
relevance
(OJ L 021 25.01.2005 p. 15)
Commission Decision of 25 January
2005 on the application of Article
3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the
European Parliament and of the
Council to radio equipment intended to
participate in the Automatic
Identification System (AIS) (notified
under document number C(2005)
110)Text with EEA relevance
(OJ L 022 26.01.2005 p. 14)
Commission Decision of 11 July 2005
on the harmonised use of radio
spectrum in the 5 GHz frequency band
for the implementation of wireless
access systems including radio local
area networks (WAS/RLANs) (notified
under document number C(2005)
2467) (Text with EEA relevance)
(OJ L 187 19.07.2005 p. 22)
Commission Decision of 20 December
2005 on the harmonisation of the
169,4-169,8125 MHz frequency band
in the Community (notified under
document number C(2005) 5003)
(Text with EEA relevance)
RTTE directive; Class 1 equipment:
GSM, GSM-R:
890-915/935-960 MHz, 880-890/925935 MHz, 876-880/921-925 MHz,
1710-1785/1805-1880 MHz
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SLOVENSKI OPIS
Odloþba Komisije z dne 25.03.2003 o
uporabi þlena 3(3)(e) Direktive
1999/5/EC Evropskega parlamenta in
Sveta za radijsko opremo, namenjeno
uporabi na plovilih, ki niso vkljuþena v
Mednarodno konvencijo o varstvu
þloveškega življenja na morju, ter
vkljuþevanju v sistem avtomatiþne
identifikacije (AIS). (Notificirana pod
dokumentno številko C(2003) 808)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 081 28.03.2003 p. 46) (OJ L 022
26.01.2005 p. 14)
Odloþba Komisije z dne 08.07.2004 o
uskladitvi radijskega spektra v
obmoþju 79 GHz za uporabo opreme
za avtomobilske radarje kratkega
dosega (Notificirana pod dokumentno
številko K(2004) 2591) (Besedilo velja
za EGP)
(OJ L 241 13.07.2004 p. 66)
Odloþba Komisije z dne 17.01.2005 o
uskladitvi radiofrekvenþnega pasu v
obmoþju 24 GHz za þasovno omejeno
uporabo opreme avtomobilskih
radarjev kratkega dosega v Skupnosti.
(Notificirana pod dokumentno številko
K(2005) 34) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 021 25.01.2005 p. 15)
Odloþba Komisije z dne 25.01.2005 o
uporabi þlena 3(3)e) Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta
1999/5/EC za radijsko opremo,
namenjeno vkljuþevanju v sistem
avtomatiþne identifikacije (AIS).
(Notificirana pod dokumentno številko
K(2005) 110) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 022 26.01.2005 p. 14)
Odloþba Komisije z dne 11. julija 2005
o usklajeni uporabi radijskega spektra
v frekvenþnem pasu 5 GHz za izvedbo
brezžiþnih dostopovnih sistemov,
vkljuþno z radijskimi lokalnimi omrežji
(WAS/RLAN) (notificirano pod
dokumentarno številko K(2005)
2467)(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 187 19.07.2005 p. 22)
Odloþba Komisije z dne 20.12.2005 o
uskladitvi radiofrekvenþnega pasu
169,4-169,8125 MHz v Skupnosti
(Notificirana pod dokumentno številko
K(2005) 5003) (Besedilo velja za EGP)
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
GSM, GSM-R:
890-915/935-960 MHz, 880-890/925935 MHz, 876-880/921-925 MHz,
1710-1785/1805-1880 MHz
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13.

OZNAKA
RTTE SC11

14.

RTTE SC12

15.

RTTE SC13

16.

RTTE SC14

17.

RTTE SC15

18.

RTTE SC16

19.

RTTE SC18

20.

RTTE SC19

21.

RTTE SC20

22.

RTTE SC21

23.

RTTE SC22

24.

RTTE SC24

25.

RTTE SC25

26.

RTTE SC26

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
RTTE directive; Class 1 equipment:
Land Mobile Earth Stations:
1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0
MHz, 1631.5-1634.5 MHz, 1656.51660.5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Land Mobile Earth Stations:
10.7-11.7 GHz, 12.5-12.75 GHz, 14.014.25 GHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
TETRA:
380-385 MHz, 390-395 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Satellite-Personal Communications
(PCN) earth stations:
1610-1613.5 MHz, 1613.8-1626.5
MHz, 2483.5-2500 MHz, 2483.5-2500
MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Satellite-Personal Communications
(PCN) earth stations:
1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Land Mobile Satellite Service:
1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0
MHz, 1626.5-1645.5 MHz, 1656.51660.5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
DECT:
1880-1900 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685
MHz, 40.695 MHz

SLOVENSKI OPIS
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
kopenske mobilne zemeljske postaje:
1525,0-1544,0 MHz, 1555,0-1559,0
MHz, 1631,5-1634,5 MHz, 1656,51660,5 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
kopenske mobilne zemeljske postaje:
10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz, 14,014,25 GHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
TETRA:
380-385 MHz, 390-395 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v sistemu satelitskih
osebnih komunikacij:
1610-1613,5 MHz, 1613.8-1626,5
MHz, 2483,5-2500 MHz, 2483,5-2500
MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v sistemu satelitskih
osebnih komunikacij:
1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
kopenske mobilne zemeljske postaje:
1525,0-1544,0 MHz, 1555,0-1559,0
MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1656,51660,5 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
DECT:
1880-1900 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega
dosega:
40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685
MHz, 40,695 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Non Specific Short Range Devices:
nespecifiþne naprave kratkega
433.05-434.79 MHz
dosega:
433,05-434,79 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Non Specific Short Range Devices:
nespecifiþne naprave kratkega
2400-2483.5 MHz
dosega:
2400-2483,5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Wideband Data Transmission Systems Širokopasovni podatkovni sistemi
incl RLANs:
vkljuþno z RLAN:
2400-2454 MHz, 2400-2483.5 MHz
2400-2454 MHz, 2400-2483,5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Inductive applications:
induktivne aplikacije:
13,553-13,567 MHz
13.553-13.567 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Non Specific Short Range Devices:
nespecifiþne naprave kratkega
26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.145
dosega:
MHz, 27.195 MHz
26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,145
MHz, 27,195 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Movement Detection:
detektorji gibanja:
2446-2454 MHz
2446-2454 MHz
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27.

OZNAKA
RTTE SC27

NASLOV
RTTE directive; Class 1 equipment:
Movement Detection:
24.15-24.175 GHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
868.0-868.6 MHz

28.

RTTE SC28

29.

RTTE SC29

RTTE directive; Class 1 equipment :
Non-Specific Short Range Device:
868.7-869.2 MHz

30.

RTTE SC30

RTTE directive; Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
869.4-869.65 MHz

31.

RTTE SC31

RTTE directive; Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
869.7-870 MHz

32.

RTTE SC32

33.

RTTE SC33

34.

RTTE SC34

35.

RTTE SC35

36.

RTTE SC36

37.

RTTE SC37

38.

RTTE SC38

39.

RTTE SC39

40.

RTTE SC40

41.

RTTE SC41

42.

RTTE SC42

43.

RTTE SC43

RTTE directive; Class 1 equipment:
Alarms:
868.6-868.7 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Alarms:
869.25-869.3 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Alarms:
869.65-869.7 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Social Alarms:
869.2-869.25 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
20.05-59.75 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
59.750-60.250 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
60.250-67 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
67-70 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
70-119 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
119-127 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
127-135 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Device:
5725-5875 MHz

44.

RTTE SC44

RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
6765-6795 kHz
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SLOVENSKI OPIS
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
detektorji gibanja:
24,15-24,175 GHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega
dosega:
868,0-868,6 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega
dosega:
868,7-869,2 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega
dosega:
869,4-869,65 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega
dosega:
869,7-870 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
alarmi:
868,6-868,7 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
alarmi:
869,25-869,3 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
alarmi:
869,65-869,7 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
socialni alarmi:
869,2-869,25 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
20,05-59,75 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
59,750-60,250 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
60,250-67 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
67-70 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
70-119 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
119-127 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
127-135 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega
dosega:
5725-5875 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
6765-6795 kHz
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45.

OZNAKA
RTTE SC47

46.

RTTE SC48

C.3.

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
RTTE directive; Class 1 equipment:
Ultra Low Power Active Medical
Implants:
402-405 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Wireless Audio:
863-865 MHz

SLOVENSKI OPIS
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Medicinski implantati ultra nizkih moþi:
402-405 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
brezžiþne zvokovne aplikacije:
863-865 MHz

CEPT dokumenti (http://www.ero.dk):

1.

OZNAKA
ERC/DEC/(96)04

NASLOV
ERC Decision of 7 March 1996 on the
frequency bands for the introduction of
the Trans European Trunked Radio
System (TETRA)

2.

ERC/DEC/(97)07

3.

ERC/DEC/(99)01

ERC Decision of 30 June 1997 on the
frequency bands for the introduction of
the Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS)
ERC Decision of 10 March 1999 on
the harmonised examination syllabi for
the General Operator's Certificate
(GOC) and the Restricted Operator's
Certificate (ROC)

4.

ERC/DEC/(99)02

5.

ERC/DEC/(99)03

6.

ERC/DEC/(99)15

ERC Decision of 1 June 1999 on the
designation of the harmonised
frequency band 40.5 to 43.5 GHz for
the introduction of Multimedia Wireless
Systems (MWS) including Multipoint
Video Distribution Systems (MVDS)

7.

ERC/DEC/(99)17

8.

ERC/DEC/(99)25

ERC Decision of 1 June 1999 on the
Automatic Identification and
Surveillance system (AIS) channels in
the maritime VHF band
ERC Decision of 29 November 1999
on the harmonised utilisation of
spectrum for terrestrial Universal
Mobile Telecommunications System
(UMTS) operating within the bands
1900 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz
and 2110 – 2170 MHz

ERC Decision of 10 March 1999 on
Exemption from Individual Licensing of
Terrestrial Trunked Radio System
(TETRA) Mobile Terminals
ERC Decision of 10 March 1999 on
Free Circulation and Use of Terrestrial
Trunked Radio System (TETRA) Civil
Mobile Terminals
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SLOVENSKI OPIS
ERC odloþba z dne 07. 03. 1996 o
radiofrekvenþnih pasovih, ki so
namenjeni za uvajanje vseevropskega
prizemnega snopovnega radijskega
sistema (TETRA)
ERC odloþba z dne 30. 06. 1997 o
radiofrekvenþnih pasovih za uvajanje
univerzalnega mobilnega
telekomunikacijskega sistema (UMTS)
ERC odloþba z dne 10. 03. 1999 o
usklajenem preverjanju znanja za
pridobitev splošnega potrdila za
operaterje (GOC) in omejenega
potrdila za operaterje (ROC)
(pomorske radiokomunikacije)
ERC odloþba z dne 10. 03. 1999 o
oprostitvi licenciranja za posamezne
mobilne terminale prizemnega
snopovnega radia (TETRA)
ERC odloþba z dne 10. 03. 1999 o
prosti uporabi in prenosu preko meje v
državah þlanicah CEPT za mobilne
terminale prizemnega snopovnega
radia (TETRA) za civilno uporabo.
ERC odloþba z dne 01. 06. 1999 o
doloþitvi usklajenega
radiofrekvenþnega pasu 40,5 do
43,5 GHz za uvajanje
veþpredstavnostnih brezžiþnih
sistemov (MWS) skupaj z
veþtoþkovnimi video distribucijskimi
sistemi (MVDS)
ERC odloþba z dne 01. 06. 1999 o
kanalih za avtomatiþna identifikacij in
nadzor (AIS) v pomorskem VHF pasu.
ERC odloþba z dne 29. 11. 1999 o
usklajeni uporabi spektra za prizemne
univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme (UMTS) ki
delujejo v pasovih 1900 – 1980 MHz,
2010 – 2025 MHz in 2110 – 2170 MHz

Uradni list Republike Slovenije
9.

OZNAKA
ERC/DEC/(00)01

10.

ERC/DEC/(00)02

11.

ERC/DEC/(00)06

12.

ERC/DEC/(00)07

13.

ERC/DEC/(00)08

14.

ECC/DEC/(01)01

15.

ECC/DEC/(01)02

16.

ERC/DEC/(01)19

17.

ERC/DEC/(01)20

18.

ERC/DEC/(01)21

19.

ECC/DEC/(02)01

20.

ECC/DEC/(02)03

Št.

NASLOV
ERC Decision of 28 March 2000
extending ERC/DEC/(97)07 on the
frequency bands for the introduction of
terrestrial Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS)
ERC Decision of 27 March 2000 on
the use of the band 37.5 – 40.5 GHz
by the fixed service and Earth stations
of the fixed – satellite service (space to
Earth)
ERC Decision of 19 October 2000 on
the licensing and global circulation and
use of IMT-2000 terrestrial and
satellite mobile terminals
ERC Decision of 19 October 2000 on
the shared use of the band 17.7 –
19.7 GHz by the fixed service and
Earth stations of the fixed-satellite
service (space-to-Earth)
ERC Decision of 19 October 2000 on
the use of the band 10.7 – 12.5 GHz
by the fixed service and Earth stations
of the broadcasting-satellite and fixedsatellite Service (space-to-Earth)
ECC Decision of 15 November 2001
on Phasing out analogue CT1 and
CT1+ applications in the 900 MHz
band
ECC Decision of 15 November 2001
on phasing out digital CT2 applications
in the 900 MHz band
ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequency bands to be
designated for the Direct Mode
Operation (DMO) of the Digital Land
Mobile Systems for the Emergency
Services
ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequency bands to be
designated for Air-Ground-Air
operation (AGA) of the Digital Land
Mobile Systems for the Emergency
Services
ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequency band to be
designated for the Direct Mode
Operation (DMO) of the Digital Land
Mobile Systems
ECC Decision of 15 March 2002 on
the frequency bands to be designated
for the coordinated introduction of
Road Transport and Traffic Telematic
Systems
ECC Decision of 15 March 2002 on
the availability of frequency bands for
the introduction of Narrow Band Digital
Land Mobile PMR/PAMR in the
400 MHz band
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SLOVENSKI OPIS
ERC odloþba z dne 28. 03. 2000 o
dopolnitvi ERC/DEC/(97)07 o
radiofrekvenþnih pasovih namenjenih
za prizemne univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme (UMTS)
ERC odloþba z dne 27. 03. 2000 o
uporabi pasu 37.5 – 40.5 GHz za
fiksne storitve in zemeljske postaje v
fiksni satelitski storitvi (vesolje –
Zemlja)
ERC odloþba z dne 19. 10. 2000 o
licenciranju, prosti uporabi in prenosu
preko meje za IMT-2000 prizemne in
satelitske mobilne terminale
ERC odloþba z dne 19. 10. 2000 o
souporabi pasu 17,7 – 19,7 GHz za
fiksne storitve in zemeljske postaje v
fiksni satelitski storitvi (vesolje –
Zemlja)
ERC odloþba z dne 19. 10. 2000 o
uporabi pasu 10,7 – 12,5 GHz za
fiksne storitve in zemeljske postaje v
radiodifuzni in fiksni satelitski storitvi
(vesolje – Zemlja)
ECC odloþba z dne 15. 11. 2000 o
opušþanju analognih CT1 in CT1+
aplikacij v 900 MHz pasu
ECC odloþba z dne 15. 11. 2000 o
opušþanju digitalnih CT2 aplikacij v
900 MHz pasu
ERC odloþba z dne 12. 03. 2001 o
usklajenih radijskih frekvencah
namenjenih za neposredno
obratovanje (DMO) v digitalnih
kopenskih mobilnih sistemih za nujne
storitve.
ERC odloþba z dne 12. 03. 2001 o
usklajenih radijskih frekvencah
namenjenih za zveze zrak-zemlja-zrak
(AGA) v digitalnih kopenskih mobilnih
sistemih za nujne storitve
ERC odloþba z dne 12. 03. 2001 o
usklajenih radijskih frekvencah
namenjenih za neposredno
obratovanje (DMO) v digitalnih
kopenskih mobilnih sistemih.
ECC odloþba z dne 12. 03. 2001 o
radijskih frekvencah namenjenih za
dogovorjeno uvajanje sistema cestne
transportne telematike (RTTT)
ECC odloþba z dne 15. 03. 2002 o
razpoložljivosti radiofrekvenþnega
spektra za uvajanje ozkopasovnih
digitalnih kopenskih mobilnih
PMR/PAMR v pasu 400 MHz
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21.

OZNAKA
ECC/DEC/(02)04

22.

ECC/DEC/(02)05

23.

ECC/DEC/(02)06

24.

ECC/DEC/(03)02

25.

ECC/DEC/(03)03

26.

ECC/DEC/(03)04

27.

ECC/DEC/(03)05

28.

ECC/DEC/(04)06

29.

ECC/DEC/(04)09

30.

ECC/DEC/(05)01

31.

ECC/DEC/(05)02

32.

ECC/DEC/(05)05

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
ECC Decision of 15 March 2002 on
the use of the band 40.5 – 42.5 GHz
by terrestrial (fixed service/
broadcasting service) systems and
uncoordinated Earth stations in the
fixed satellite service and
broadcasting-satellite service (space to
Earth)
ECC Decision of 5 July 2002 on the
designation and availability of
frequency bands for railway purposes
in the 876-880 MHz and 921-925 MHz
bands
ECC Decision of 15 November 2002
on the designation of frequency band
2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000
ECC Decision of 17 October 2003 on
the designation of the frequency band
1479.5-1492 MHz for use by Satellite
Digital Audio Broadcasting systems

SLOVENSKI OPIS
ECC odloþba z dne 15. 03. 2002 o
uporabi pasu 40,5 – 42,5 GHz za
prizemne (fiksne storitve/radiodifuzija)
sisteme in nekoordinirane zemeljske
postaje v fiksni satelitski storitvi in
radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje –
Zemlja)

ECC odloþba z dne 05. 07. 2002 o
doloþitvi in razpoložljivosti
radiofrekvenþnih pasov za železniške
uporabe v pasovih 876 – 880 MHz in
921 – 925 MHz
ECC odloþba z dne 15. 11. 2002 o
doloþitvi radiofrekvenþnega pasu 2500
– 2690 MHz za UMTS/IMT-2000
ECC odloþba z dne 17. 10. 2003 o
doloþitvi radiofrekvenþnega pasu
1479,5 – 1492 MHz za uporabo za
satelitsko digitalno zvokovno
radiodifuzijo (S-DAB)
ECC odloþba z dne 17. 10. 2003 o
ECC Decision of 17 October 2003 on
the withdrawal of the ERC Decision
preklicu ERC odloþbe ERC/DEC(97)08
(97)08 “Decision on management of
"Odloþba o urejanju Schieverjevega
the Schiever Plan for the Terrestrial
plana za prizemni letalski
telekomunikacijski sistem (TFTS)"
Flight Telecommunications System”
ECC odloþba z dne 17. 10. 2003 o
ECC Decision of 17October 2003 on
oprostitvi licenciranja za posamezne
the Exemption from Individual
Licensing of Very Small Aperture
terminale (antene) z zelo majhno
Terminals (VSAT) operating in the
odprtino (VSAT), ki delujejo v
frequency bands 14.25 – 14.50 GHz
radiofrekvenþnih pasovih 14,25 –
14,50 GHz (Zemlja – vesolje) in 10,70
Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz
– 11,70 GHz (vesolje – Zemlja)
space-to-Earth
ECC Decision of 17 October 2003 on
ECC odloþba z dne 17. 10. 2003 o
the publication of national tables of
objavi nacionalnih razporeditev
frequency allocations and utilisations
radiofrekvenþnih pasov in uporabe.
ECC Decision of 19 March 2004 on
ECC odloþba z dne 19. 03. 2004 o
the availability of frequency bands for razpoložljivosti radiofrekvenþnih pasov
za uvajanje širokopasovnih digitalnih
the introduction of Wide Band Digital
Land Mobile PMR/PAMR in the
kopenskih mobilnih PMR/PAMR
400 MHz and 800/900 MHz bands
sistemov v 400 MHz in 800/900 MHz
pasovih
ECC Decision of 12 November 2004
ECC odloþba z dne 12. 11. 2004 o
on the designation of the bands 1518- doloþitvi frekveþnih pasov 15181525 MHz and 1670-1675 MHz for the 1525 MHz in 1670-1675 MHz za
mobilno satelitsko storitev
Mobile-Satellite Service
ECC Decision of 18 March 2005 on
ECC odloþba z dne 18. 03. 2005 o
the use of the band 27.5-29.5 GHz by uporabi pasu 27,5-29,5 GHz za fiksne
the Fixed Service and uncoordinated
storitve in nekoordinirane zemeljske
Earth stations of the Fixed-Satellite
postaje v fiksno satelitski storitvi
Service (Earth-to-space)
(Zemlja-vesolje)
ECC Decision of 18 March 2005 on
ECC odloþba z dne 18. 03. 2005 o
the use of the frequency band 169.4uporabe frekvenþnega pasu 169,4169.8125 MHz
169,8125 MHz
ECC Decision of 18 March 2005 on
ECC odloþba z dne 18. 03. 2005 o
harmonised utilisation of spectrum for usklajeni uporabi spektra za IMTIMT-2000/UMTS systems operating
2000/UMTS v pasu 2500-2690 MHz.
within the band 2500-2690 MHz

83

Uradni list Republike Slovenije
33.

OZNAKA
ECC/DEC/(05)08

34.

ECC/REC 05-02

35.

ECC/REC 04-06

36.

ECC/REC 03-02

37.

ECC/REC 03-03

38.

ECC/REC 03-04

39.

ECC/REC 02-01

40.

ECC/REC 02-02

41.

ECC/REC 02-03

42.

ECC/REC 02-04

43.
44.

ECC/REC 02-05
ECC/REC 02-06
za frekvence pod
7725 MHz

45.

ECC/REC 02-07

46.

ECC/REC 02-08

47.

ECC/REC 02-09

48.

ECC/REC 02-10

49.

ERC/REC 01-01

Št.

NASLOV
ECC Decision of 24 June 2005 on the
availability of frequency bands for high
density applications in the FixedSatellite Service (space-to-Earth and
Earth-to-space)
Use of the 64-66 GHz frequency band
for Fixed Service
Guidelines for block allocation for
Fixed Wireless systems in the band
31.8-33.4 GHz
Satellite Radio Monitoring in CEPT
Measures to Safeguard the future use
of Terrestrial UMTS/IMT-2000 in the
2.5 GHz range with respect to
Broadcasting Satellite Systems
With regard to forbidding the placing
on the market and use of GSM
jammers in the CEPT member
countries
Specification of reference receiver
performance parameters
Channel arrangements for digital fixed
service systems (point-to-point and
point-to-multipoint) operating in the
frequency band 31 – 31.3 GHz
Exchange of radio monitoring
information using electronic means in
common monitoring campaigns

10 / 31. 1. 2006 /
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SLOVENSKI OPIS
ECC odloþba o razpoložljivosti
ferkvenþnih pasov za povezave velike
gostoto v fiksno satelitski storitvi
(vesolje - Zemlja in Zemlja - vesolje)
Uporaba frekvenþnega pasu 6466 GHz za fiksne storitve
Navodilo za dodelitev blokov frekvenc
za FWA v pasu 31,8 - 33,4 GHz
Nadzor radiofrekvenþnega spektra za
satelitske storitve v državah þlanicah
CEPT
Omejitve za zašþito predvidene
uporabe za prizemni UMTS/IMT-2000
v 2,5 GHz obsegu pred radiodifuznimi
satelitskimi sistemi
Nanaša se na prepoved trženja in
uporabe GSM motilnih radijskih
oddajnikov v državah þlanicah CEPT

Specifikacija lastnosti tipiþnega
sprejemnika
Razdelitev kanalov za digitalne fiksne
sisteme (toþka – toþka, toþka – veþ
toþk), ki delujejo v radiofrekvenþnem
pasu 31 – 31.3 GHz
Izmenjava podatkov o nadzoru
radiofrekvenþnega spektra z uporabo
elektronskih sredstev v skupnih
merilno – nadzornih akcijah
Measuring non-ionising
Meritev neionizirajoþega
electromagnetic radiation (9 kHzelektromagnetnega valovanja (9 kHz –
300 GHz)
300 GHz)
Unwanted emissions
Neželeno oddajanje
Priporoþljiva razdelitev kanalov za
Preferred channel arrangements for
digital Fixed Service Systems
digitalne fiksne storitve, ki delujejo v
operating in the frequency range 7125- radiofrekvenþnem pasu 7125 –
8500 MHz
8500 MHz
The One Stop Shop common
"One Stop Shop" skupni obrazec za
application form (COM) for licences
vlogo (COM) za dovoljenja in odobritve
and authorisations for satellite
za satelitska omrežja in storitve
networks and services
A common approach in the
Skupni pristop pri doloþanju stanja
odobritev in dovoljenj za omrežja in
determination of the status of
storitve satelitskih osebnih komunikacij
authorisations and licences for
(S-PCS) pri spremembi lastništva
Satellite Personal Communications
networks and services when there is a satelitskega sistema
change in the satellite system
ownership
Protection of Aeronautical Radio
Šþitenje zrakoplovne radionavigacijske
Navigation Service in the band 2700storitve v pasu 2700 – 2900 MHz pred
2900 MHz from interference caused by motenjem, ki bi ga povzroþilo
the operation of Digital Cordless
delovanje digitalnih brezvrviþnih kamer
Cameras
Harmonised utilisation of spectrum for Usklajena uporaba radiofrekvenþnega
1.28Mcps UTRA TDD option in
spektra za 1,28 MB/s UTRA TDD
connection with ERC/DEC/(99)25
opcije v povezavi z ERC/DEC/(99)25
Border coordination of UMTS/IMTKoordinacija ob meji za UMTS/IMT2000 systems
2000 sisteme
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50.

OZNAKA
ERC/REC 01-02

NASLOV
Preferred channel arrangement for
digital fixed service systems operating
in the frequency band 31.8 – 33.4 GHz

51.

ERC/REC 01-03

52.

ECC/REC 01-04

Use of parts of the band 27.529.5 GHz for Fixed Wireless Access
(FWA)
Recommended guidelines for the
accommodation and assignment of
Multimedia Wireless Systems (MWS)
in the frequency band 40.5 – 43.5 GHz

53.

ECC/REC 01-05

54.

ERC/REC 00-01

55.

ERC/REC 00-02

56.

ERC/REC 00-03

57.

ERC/REC 00-05

58.

ERC/REC 00-08

59.

ERC/REC 01-07

60.

ERC/REC 01-08

61.

ERC/REC 01-09

62.

ERC/REC 01-10

63.

ERC/REC 12-02

64.

ERC/REC 12-03

65.

ERC/REC 12-05

66.

ERC/REC 12-06

SLOVENSKI OPIS
Priporoþljiva razdelitev kanalov a
digitalne fiksne storitve, ki delujejo v
radiofrekvenþnem pasu 31,8 –
33,4 GHz
Uporaba delov pasu 27,5 – 29,5 GHz
za brezžiþno krajevno zanko (FWA)

Priporoþljiva navodila za umestitev in
dodelitev radijskih frekvenc za
veþpredstavnostni brezžiþni sistem
(MWS) v radiofrekvenþnem pasu 40,5
– 43,5 GHz
List of parameters of digital point-toSpisek parametrov za digitalne fiksne
point fixed radio links used for national radijske zveze toþka – toþka za
planning
nacionalno planiranje
On the establishment of a CEPT one
O doloþitvi CEPT " one stop shopping"
stop shopping procedure for satellite
postopkov za satelitska dovoljenja in
licences and authorisations
odobritve
On harmonisation of licence
O usklajevanju obrazcev in
application form and licence
dokumentov za licenciranje za PMR
documentation for PMR (Professional (zasebne mobilne radiokomunikacije)
Mobile Radio)
On PMR definition, processing time
O definiciji PMR, roku za obravnavo
and PMR licence duration
vloge in veljavnosti PMR dovoljenja
Use of the band 24.5 – 26.5 GHz for
Uporaba pasu 24.5 – 26.5 GHz
fixed wireless access
brezžiþno krajevno zanko (FWA)
Field strength measurements along a Meritve elektromagnetnega polja na
route with geographical coordinate
poti z registracijo geografskih
registrations
koordinat
Harmonised regime for exemption
Usklajeni režim o oprostitvi licenciranja
from individual licensing of radio
za posamezne radijske naprave
equipment
Exchange of information between
Izmenjava podatkov med radijskimi
monitoring stations
merilno – nadzornimi postajami
Relating to "Model cross border
V zvezi z "Vzorþni þezmejni sporazum
o nadzoru radiofrekvenþnega spektra"
agreement on radio monitoring" to
kot podpora boljšemu sodelovanju pri
assist a better co-operation on
spectrum monitoring
nadzoru radiofrekvenþnega spektra
Frequency channel occupancy
Meritve zasedenosti radiofrekvenþnih
measurements
kanalov
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
Harmonised radio frequency channel
arrangements for analogue and digital kanalov za analogne in digitalne fiksne
terrestrial fixed systems operating in
storitve, ki delujejo v pasu 12,75 GHz
the band 12.75 GHz to 13.25 GHz
do 13,25 GHz
Harmonised radio frequency channel
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
arrangements for digital terrestrial
kanalov za digitalne prizemne fiksne
fixed systems operating in the band
storitve, ki delujejo v pasu 17,7 GHz
17.7 GHz to 19.7 GHz
do 19,7 GHz
Harmonised radio frequency channel
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
arrangements for digital terrestrial
kanalov za digitalne prizemne fiksne
fixed systems operating in the band
storitve, ki delujejo v pasu 10,0 –
10.0 – 10.68 GHz
10,68 GHz
Harmonised radio frequency channel
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
arrangements for digital terrestrial
kanalov za digitalne prizemne fiksne
fixed systems operating in the band
storitve, ki delujejo v pasu 10,7 GHz
10.7 GHz to 11.7 GHz
do 11,7 GHz
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67.

OZNAKA
ERC/REC 12-07

68.

ERC/REC 12-08

69.

ERC/REC 12-09

70.

ERC/REC 12-10

71.

ERC/REC 12-11

72.

ERC/REC 12-12

73.

ERC/REC 13-03

74.

ERC/REC 13-04
razen 10 GHz

75.

ERC/REC 14-01

76.

ERC/REC 14-02

77.

ERC/REC 14-03

78.

ERC/REC 25-10

79.

ERC/REC 31-04

Št.

NASLOV
Harmonised radio frequency channel
arrangements for digital terrestrial
fixed systems operating in the band
14.5 – 14.62 GHz paired with 15.23 –
15.35 GHz
Harmonised radio frequency channel
arrangements and block allocations for
low, medium and high capacity
systems in the band 3600 MHz to
4200 MHz
Radio frequency channel arrangement
for fixed service systems operating in
the band 57.0 – 59.0 GHz which do
not require frequency planning
Harmonised radio frequency
arrangements for digital systems
operating in the band 48.5 GHz –
50.2 GHz
Radio frequency channel arrangement
for fixed service systems operating in
the band 51.4 – 52.6 GHz
Radio frequency channel arrangement
for fixed service systems operating in
the band 55.78 – 57.0 GHz
The use of the band 14.0 – 14.5 GHz
for Very Small Aperture Terminals
(VSAT) and Satellite News Gathering
(SNG)
Preferred frequency bands for fixed
wireless access in the frequency range
between 3 and 29.5 GHz
Radio-frequency channel
arrangements for high capacity
analogue and digital radio-relay
systems operating in the band
5925 MHz – 6425 MHz
Radio-frequency channel
arrangements for medium and high
capacity analogue or high capacity
digital radio-relay systems operating in
the band 6425 MHz – 7125 MHz
Harmonised radio frequency channel
arrangements for low and medium
capacity systems in the band
3400 MHz to 3600 MHz
Frequency ranges for the use of
temporary terrestrial audio and video
SAP/SAB links (incl. ENG/OB)
Harmonised examination procedures
for maritime radio operator's
certificates appropriate to vessels
sailing in sea area A1 which use the
frequencies and techniques of the
global maritime distress and safety
system on a non-compulsory basis
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SLOVENSKI OPIS
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
kanalov za digitalne prizemne fiksne
storitve, ki delujejo v pasu 14,5 –
14,62 GHz v paru s 15,23 – 15,35 GHz
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
kanalov in blokov za sisteme nizke,
srednje in visoke kapacitete v pasu
3600 MHz do 4200 MHz
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za fiksne storitve, ki delujejo v pasu
57,0 – 59,0 GHz. Frekvenþno
planiranje ni potrebno.
Usklajena razdelitev radiofrekvenþih
kanalov za digitalne sisteme, ki
delujejo v pasu 48,5 GHz – 50,2 GHz
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za fiksne storitve, ki delujejo v pasu
51,4 – 52,6 GHz
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za fiksne storitve, ki delujejo v pasu
55,78 – 57,0 GHz
Uporaba pasu 14,0 – 14,5 GHz za
terminale (antene) z zelo majhno
odprtino (VSAT) in satelitske postaje
za novinarstvo (SNG)
Priporoþljive radijske frekvence za
brezžiþno krajevno zanko (FWA) v
radiofrekvenþnem pasu med 3 in
29,5 GHz.
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za analogne in digitalne radiorelejne
sisteme visoke kapacitete, ki delujejo v
pasu 5925 MHz – 6425 MHz
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za analogne radiorelejne sisteme
srednje in visoke kapacitete ali
digitalne radiorelejne sisteme visoke
kapacitete, ki delujejo v pasu
6425 MHz – 7125 MHz
Usklajena razdelitev radiofrekvenþih
kanalov za sisteme nizke in srednje
kapacitete, ki delujejo v pasu
3400 MHz do 3600 MHz
Radiofrekvenþni obsegi za uporabo za
zaþasne prizemne avdio in video
SAP/SAB zveze (vkljuþno z ENG/OB)
Usklajeni postopki preverjanja znanja
za operaterje v pomorski storitvi, ki so
primerni za operaterje na plovilih v A1
morskem podroþju in uporabljajo
radijske frekvence in opremo GMDSS
na neobvezni osnovi
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80.

OZNAKA
ERC/REC 31-05

81.

ERC/REC 31-06

82.

ERC/REC 54-01

83.

ERC/REC 62-01

84.

ERC/REC 62-02

85.

ERC/REC 70-03
Ann.8

86.

ERC/REC 70-03
Ann.9

87.

ERC/REC 70-03
Ann.11

88.

ERC/REC 70-03
Ann.12

89.

ERC/REC 70-03
Ann.13

90.
91.

ERC/REC 74-01
ERC/REC 74-02

92.

ERC/REC T/R 0202
ERC/REC T/R 1201

93.

94.

ERC/REC T/R 1301

95.

ERC/REC T/R 1302

96.

ERC/REC T/R 2008
ERC/REC T/R 2201
ERC/REC T/R 2205

97.
98.

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
Harmonised examination procedures
for maritime radio operator's
certificates appropriate to vessels
which use the frequencies and
techniques of the global maritime
distress and safety system on a noncompulsory basis
The harmonised content of certificates
issued by administrations for the GOC
and ROC to facilitate the mutual
recognition of these certificates
Method of measuring the maximum
frequency deviation of FM broadcast
emissions in the band 87.5 MHz to
108 MHz at monitoring stations

SLOVENSKI OPIS
Usklajeni postopki preverjanja znanja
za operaterje v pomorski storitvi, ki so
primerni za operaterje na plovilih in
uporabljajo radijske frekvence in
opremo GMDSS na neobvezni osnovi

Usklajena vsebina potrdila, ki ga izda
uprava za GOC in ROC zaradi
zagotavljanja skupnega priznavanja
teh potrdil
Metoda za meritev maksimalne
frekvenþne deviacije za FM (zvokovno)
radiodifuzijo v pasu 87,5 MHz do
108 MHz na merilno – nadzornih
postajah
Use of the band 135.7-137.8 kHz by
Uporaba pasu 135,7 – 137,8 kHz za
the Amateur Service
radioamaterske storitve
Harmonised frequency band for Civil
Usklajen radiofrekvenþni pas za civilne
and Governmental Airborne Telemetry in vojaške zrakoplovne telemetriþne
applications
aplikacije
Relating to the use of Short Range
V zvezi z uporabo naprav kratkega
Devices (SRD)
dosega (SRD)
Model Control
Vodenje modelov
Relating to the use of Short Range
V zvezi z uporabo naprav kratkega
Devices (SRD)
dosega (SRD)
Inductive applications
Induktivne aplikacije
Relating to the use of Short Range
V zvezi z uporabo naprav kratkega
Devices (SRD)
dosega (SRD)
RFID
Radiofrekvenþne aplikacije za
identifikacijo (RFID)
Relating to the use of Short Range
V zvezi z uporabo naprav kratkega
Devices (SRD)
dosega (SRD)
Medicinski vsadki zelo nizkih moþi
Ultra Low Power Active Medical
Implants
Relating to the use of Short Range
V zvezi z uporabo naprav kratkega
Devices (SRD)
dosega (SRD)
Wireless Audio Applications
Brezžiþne avdio aplikacije
Spurious emissions
Neželene oddaje
Method of measuring the field strength Merilna metoda za poljsko jakost na
at fixed points in the frequency range
fiksni toþki v fekvenþnem podroþju
29.7 - 960 MHz
29,7 - 960 MHz
Harmonised frequency band for the
Usklajeni radiofrekvenþni pas za nujne
emergency services
storitve
Harmonized radio frequency channel
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih
arrangements for analogue and digital pasov za analogne in digitalne
terrestrial fixed systems operating in
prizemne fiksne storitve, ki delujejo v
the band 37-39.5 GHz
pasu 37 – 39.5 GHz
Preferred channel arrangements for
Priporoþljiva razdelitev
fixed services in the range 1-3 GHz
radiofrekvenþnih kanalov za fiksne
storitve v obmoþju 1 – 3 GHz
Preferred channel arrangements for
Priporoþljiva razdelitev
radiofrekvenþnih kanalov za fiksne
fixed services in the range 22.029.5 GHz
storitve v obmoþju 22,0 – 29,5 GHz
Frequency planning and frequency
Frekvenþno planiranje in koordinacija
coordination for the GSM system
za GSM sistem
Frequencies likely to be allocated to
Radijske frekvence, ki so lahko
international railways
razporejene za mednarodne železnice
Frequencies for mobile digital trunked Radijske frekvence za mobilne
radio systems
digitalne snopovne radijske sisteme
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99.
100.

101.

102.
103.

OZNAKA
ERC/REC T/R 2207
ERC/REC T/R 2508
razen v pasu 174230 MHz
ERC/REC T/R 3103
ERC/REC T/R 3202
ERC/REC T/R 5101

104.

ERC/REC T/R 5201

105.

ERC/REC T/R 6101
ERC/REC T/R 6102
ERC/REC T/R 7002

106.
107.

C.4.

Št.

1.

2.

ITU RR AP18

3.

ITU RR AP25

4.

ITU RR AP26

5.

ITU RR AP27

6.

ITU RR AP30

Stran

1025

NASLOV
Frequency bands, planning and
coordination for systems using the
DCS 1800 standards
Coordination of frequencies in the
Land Mobile Service in the range 29.7
to 960 MHz

SLOVENSKI OPIS
Radiofrekvenþni pasovi, planiranje in
(mednarodna) koordinacija sistemov,
ki uporabljajo DCS 1800 standarde
(Mednarodna) koordinacija radijskih
frekvenc v kopenski mobilni storitvi v
obmoþju 29,7 do 960 MHz

Harmonized examination procedures
for the general operator's certificate
(GOC) and the restricted operator's
certificate (ROC)
Frequencies to be used by on-board
communication stations
Measures to be taken to prevent
operation of broadcasting stations on
board of ships or aircraft outside
national territorial limits
Designation of a harmonised
frequency band for multipoint video
distribution systems in Europe

Usklajeni postopki preverjanja znanja
za GOC in ROC

CEPT Radio Amateur Licence
Harmonised amateur radio
examination certificates
Measures required to prevent unlawful
use of radio equipment

ITU dokumenti (http://www.itu.int):

OZNAKA
ITU RR AP17

10 / 31. 1. 2006 /

NASLOV
Frequencies and channelling
arrangements in the high-frequency
bands for the maritime mobile service

Radijske frekvence, ki se uporabljajo
za radiokomunikacije na palubi
Omejitve namenjene za prepreþevanje
delovanja radiodifuznih postaj na
palubi plovila ali zrakoplova izven
nacionalnih teritorialnih meja
Doloþitev usklajenega
radiofrekvenþnega pasu za
veþtoþkovni video distribucijski sistem
(MVDS) v Evropi
CEPT radioamaterska dovoljenja
Usklajena radioamaterska spriþevala o
preverjanju znanja
Omejitve, zahtevane za prepreþevanje
delovanja nelegalne uporabe radijske
opreme

SLOVENSKI OPIS
Radijske frekvence in razdelitev
radiofrekvenþnih kanalov v
kratkovalovne (HF) pasu za pomorske
mobilne storitve
Table of transmitting frequencies in the Tabela oddajnih frekvenc v VHF pasu
VHFmaritime mobile band
za pomorske mobilne storitve
Provisions and associated frequency
Doloþbe in pripadajoþi plan razdelitve
allotment Plan for coast
radijskih frekvenc za obalne
radiotelefonske postaje, ki delujejo v
radiotelephone stations operating in
the exclusive maritime mobile bands
rezerviranih pasovih za pomorske
between 4 000 kHz and 27 500 kHz
mobilne storitve med 4 000 kHz in
27 500 kHz
Provisions and associated Frequency Doloþbe in pripadajoþi plan razdelitve
Allotment Plan for the aeronautical
radijskih frekvenc za zrakoplovne
mobile (OR) service in the bands
mobilne (OR) storitve v pasovih
allocated exclusively to that service
rezerviranih za te storitve med
between 3 025 kHz and 18 030 kHz
3 024 kHz in 18 030 kHz
Frequency allotment Plan for the
Plan razdelitve radijskih frekvenc za
aeronautical mobile (R) service and
zrakoplovno mobilno (R) storitve in
pripadajoþe informacije
related information
Provisions for all services and
Doloþbe za vse storitve in pripadajoþi
associated Plans and List for the
plan in spisek za radiodifuzne
broadcasting-satellite service in the
satelitske storitve v radiofrekvenþnih
frequency bands 11.7-12.2 GHz (in
pasovih11,7 – 12,2 GHz (v Obmoþju
Region 3), 11.7-12.5 GHz (in Region
3), 11,7 – 12,5 GHz (v Obmoþju 1) in
1) and 12.2-12.7 GHz (in Region 2)
12,2 – 12,7 GHz (v Obmoþju 2)
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OZNAKA
ITU RR AP30A

8.

ITU RR AP30B

9.

ITU-R BO.1213

10.

ITU-R BS.412

11.

ITU-R BS.599

12.

ITU-R BT.417

13.

ITU-R BT.419

14.

ITU-R BT.655

15.

ITU-R F.386

16.

ITU-R F.387

17.

ITU-R F.758

18.

ITU-R P.1546

19.

ITU-R SM.329

20.

ITU-R SM.1268

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
Provisions and associated Plans and
Lists for feeder links for the
broadcasting-satellite service (11.712.5 GHz in Region 1, 12.2-12.7 GHz
in Region 2 and 11.7-12.2 GHz in
Region 3) in the frequency bands 14.514.8 GHz and 17.3-18.1 GHz in
Regions 1 and 3, and 17.3-17.8 GHz
in Region 2
Provisions and associated Plan for the
fixed-satellite service in the frequency
bands 4 500-4 800 MHz, 6 725-7
025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.2011.45 GHz and 12.75-13.25 GHz
Reference receiving earth station
antenna pattern for the WARC
broadcasting-satellite-service in the
11.7-12.75 GHz band
Planning standards for terrestrial FM
sound broadcasting at VHF
Directivity of antennas for the
reception of sound broadcasting in
band 8 (VHF)
Minimum field strengths for which
protection may be sought in planning
an analogue terrestrial television
service
Directivity and polarization
discrimination of antennas in the
reception of television broadcasting
Radio-frequency protection ratios for
AM vestigial sideband terrestrial
television systems interfered with by
unwanted analogue vision signals and
their associated sound signals
Radio-frequency channel
arrangements for medium and high
capacity analogue or digital radio-relay
systems operating in the 8 GHz band
Radio-frequency channel
arrangements for radio-relay systems
operating in the 11 GHz band
Considerations in the development of
criteria for sharing between the
terrestrial fixed service and other
services
Method for point-to-area predictions for
terrestrial services in the frequency
range 30 MHz to 3 000 MHz
Unwanted emissions in the spurious
domain
Method of measuring the maximum
frequency deviation of FM broadcast
emissions at monitoring stations
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SLOVENSKI OPIS
Doloþbe in pripadajoþi plan in spisek
za dovodne povezave za radiodifuzne
satelitske storitve (11,7 – 12.5 GHz v
Obmoþju 1, 12,2 – 12,7 GHz v
Obmoþju 2 in 11,7 – 12,2 GHz v
Obmoþju 3) v radiofrekvenþnih pasovih
14,5 – 14,8 GHz in 17,3 – 18,1 GHz v
Obmoþjih 1 in 3, in 17,3 – 17,8 GHz v
Obmoþju 2
Doloþbe in pripadajoþi plan in spisek
za dovodne povezave za fiksne
satelitske storitve v radiofrekvenþnih
pasovih 4 500 – 4 800 MHz, 6 725 –
7 025 MHz, 10,70 – 10,95 GHz, 11,20
– 11,45 GHz in 12,75 – 13,25 GHz
Referenþna sprejemna antena
zemeljske postaje za WARC
radiodifuzno satelitsko storitev v pasu
11,7-12,75 GHz.
Zahteve za planiranje prizemne FM
zvokovne radiodifuzije v VHF podroþju
Smernost anten za sprejem zvokovne
radiodifuzije v pasu 8 (VHF)
Minimalna poljska jakost, za katero se
lahko upošteva zašþita, pri planiranju
analogne prizemne televizijske storitve
Smernost in polarizacijska loþljivost
anten pri sprejemu slikovne
radiodifuzije
Zašþitna razmerja za AM okrnjeno
enopasovno prizemno slikovno
radiodifuzijo, ki jo motijo neželeni
analogni slikovni signali in njihovi
pripadajoþi zvokovni signali
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za analogne in digitalne radiorelejne
sisteme srednje in visoke kapacitete v
8 GHz pasu.
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov
za radiorelejne sisteme v 11 GHz
pasu.
Pogoji pri razvoju kriterijev za
souporabo med prizemnimi fiksnimi
storitvami in ostalimi storitvami
Metoda za izraþun
(elektromagnetnega polja) toþka –
podroþje za prizemne storitve v
radiofrekvenþnem podroþju 30 MHz do
3 000 MHz
Neželene oddaje (v podroþju motenja)
Metoda za merjenje maksimalne
frekvenþne deviacije za oddajanje FM
radiodifuzije na merilno nadzorni
postaji

Uradni list Republike Slovenije
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Uporabljeni slovenski standardi:
se hranijo in so navoljo pri slovenskem nacionalnem organu za standarde
(www.sist.si)
OZNAKA

SISTEN 300 065-2

2.

EN 300 066V1.3.1

3.

SISTEN 300 086-2

4.

SISTEN 300 113-2

5.

SISTEN 300 152-2

NASLOV
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM);
Narrow-band direct-printing telegraph
equipment for receiving meteorological
or navigational information (NAVTEX);
Part 2: Harmonised EN covering
essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE directive

SLOVENSKI OPIS
Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Ozkopasovna neposredno
pisalna telegrafska oprema za
sprejemanje meteoroloških ali
navigacijskih informacij (NAVTEX) - 2.
del: Harmonizirani evropski standard
(EN), ki zajema zahteve þlena 3.2
direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE)
ElectroMagnetic Compatibility and
Elektromagnetna združljivost in
Radio Spectrum Matters (ERM);Float- zadeve v zvezi z radijskim spektrom
free maritime satellite Emergency
(ERM); prosto plavajoþi satelitski
Position Indicating Radio Beacons
poomorski javljalniki kraja nuje
(EPIRBs) operating in the 406,0 MHz
(EPIRB) ki obratujejo v 406,0 to 406,1 MHz frequency
406,1 MHz frekvenþnem pasu;
band;Technical characteristics and
tehniþne karakteristike in metode
methods of measurement
merjenja
Electromagnetic compatibility and
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Radio spectrum Matters (ERM);Land
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
Mobile Service;Radio equipment with
(ERM) - Storitev kopenskih mobilnih
an internal or external RF connector
komunikacij - Radijska oprema z
intended primarily for analogue
notranjim ali zunanjim RFkonektorjem, namenjena predvsem za
speech;Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements under analogni prenos govora - 2. del:
article 3.2 of the R&TTE Directive
Harmonizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Land zadeve v zvezi z radijskim spektrom
mobile service; Radio equipment
(ERM) - Storitev kopenskih mobilnih
intended for the transmission of data
komunikacij - Radijska oprema za
(and/or speech) using constant or non- prenos podatkov (oziroma govora), ki
uporablja konstantno ali nekonstantno
constant envelope modulation and
having an antenna connector; Part 2:
ovojniþno modulacijo in ima antenski
Harmonized EN covering essential
prikljuþek - 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
requirements under article 3.2 of the
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive o
R&TTE Directive
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Electromagnetic compatibility and
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
Radio spectrum Matters (ERM);
(ERM) - Pomorski radijski javljalniki
Maritime Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPIRBs)
kraja nuje (EPIRB), namenjeni za
intended for use on the frequency
uporabo na frekvenci 121,5 MHz ali
frekvencah 121,5 MHz in 243 MHz - 2.
121,5 MHz or the frequencies 121,5
MHz and 243 MHz for homing
del: Harmonizirani EN, ki zajema
purposes only; Part 2: Harmonized EN bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
R&TTE
under article 3.2 of the R&TTE
Directive
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OZNAKA

SISTEN 300 162-2

7.

SISTEN 300 219-2

8.

SISTEN 300 220-3

9.
SISTEN 300 224--2

10.

SISTEN 300 296-2

11.

SISTEN 300 341-2

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM);
Radiotelephone transmitters and
receivers for the maritime mobile
service operating in VHF bands; Part
2: Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM);Land
Mobile Service;Radio equipment
transmitting signals to initiate a specific
response in the receiver;Part 2:
Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio
equipment to be used in the 25 MHz to
1 000 MHz frequency range with
power levels ranging up to 500 mW;
Part 3: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Onsite paging service; Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM);Land
Mobile Service;Radio equipment using
integral antennas intended primarily for
analogue speech;Part 2: Harmonized
EN covering essential requirements
under article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM);Land
Mobile Service (RP 02);Radio
equipment using an integral antenna
transmitting signals to initiate a specific
response in the receiver;Part 2:
Harmonized EN under article 3.2 of the
R&TTE Directive

91

SLOVENSKI OPIS
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Radiotelefonski oddajniki in
sprejemniki za pomorske prenosne
storitve, ki obratujejo v pasovih VHF 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Kopenska mobilna storitev Oddajni signali radijske opreme za
vzbujanje specifiþnih odgovorov v
sprejemniku - 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Naprave kratkega dosega
(SRDs) - Tehniþne karakteristike in
preskušalne metode za radijsko
opremo, ki se uporablja v frekvenþnem
obmoþju od 25 MHz do 1 000 MHz z
nivoji moþi do 500 mW - 3. del:
Harmonizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Storitev osebnega klica na
kraju samem - 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene zahteve þlena
direktive 3.2 R&TTE
Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij - Radijska oprema,
namenjena predvsem za analogni
prenos govora, ki uporablja vgrajeno
anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve þlena 3.2
direktive R&TTE)
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) - Tehniþne
karakteristike in preskušalni pogoji za
radijsko opremo z vgrajeno anteno, ki
oddaja signale za vzbuditev
specifiþnega odziva v sprejemniku - 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
R&TTE

Uradni list Republike Slovenije
12.

OZNAKA

SISTEN 300 390-2

13.

SISTEN 300 471-2

14.

SISTEN 300 698-2

15.
SISTEN 300 720-2

16.

ETS 300 748

17.

SISTEN 301 025-2

18.

SISTEN 301 178-2

Št.

NASLOV
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Radio equipment
intended for the transmission of data
(and speech) and using an integral
antenna; Part 2: Harmonized EN
covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE Directive

10 / 31. 1. 2006 /

Stran

1029

SLOVENSKI OPIS
Elektromagnetna združljivost in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) - Tehniþne
karakteristike in preskušalni pogoji za
radijsko opremo, namenjeno predvsem
za prenos podatkov (in govora) in
uporablja vgrajeno anteno - 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Electromagnetic Compatibility and
Elektromagnetna združljivost in
Radio spectrum Matters (ERM);Land
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
Mobile Service;Rules for Access and
(ERM) - Pravila za dostopanje in
the Sharing of common used channels souporabo skupno uporabljanih
by equipment complying with EN 300
kanalov s pomoþjo opreme, ki ustreza
113;Part 2: Harmonized EN covering
EN 300 113 - 2. del: Harmonizirani
essential requirements under article
evropski standard (EN), ki zajema
3.2 of the R&TTE Directive
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive o
radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)
Electromagnetic compatibility and
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Radio Spectrum Matters (ERM);Radio zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Radiotelefonski oddajniki in
telephone transmitters and receivers
sprejemniki za pomorske mobilne
for the maritime mobile service
storitve, ki obratujejo v pasovih VHF in
operating in the VHF bands used on
inland waterways;Part 2: Harmonized se uporabljajo v domaþih vodah - 2.
EN covering essential requirements of del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
article 3.2 of the R&TTE Directive
R&TTE
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM); Ultra- zadeve v zvezi z radijskim spektrom
High Frequency (UHF) on-board
(ERM) - Komunikacijski sistemi in
communications systems and
oprema UHF za uporabo na krovu - 2.
equipment; Part 2: Harmonised EN
del: Harmonizirani EN, ki zajema
under article 3.2 of the R&TTE
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
Directive
R&TTE
Multipoint Video Distribution Systems Veþtoþkovni video distribucijski sistemi
(MVDS) at 10 GHz and above
(MVDS) v frekvenþnih pasovih nad 10
GHz
Electromagnetic compatibility and
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Radio spectrum Matters (ERM); VHF
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
radiotelephone equipment for general (ERM) - Tehniþne karakteristike in
communications and associated
merilne metode za radiotelefonsko
equipment for Class "D" Digital
telekomunikacijsko opremo VHF in s
Selective Calling (DSC); Part 2:
tem v zvezi za opremo za razred "D"
Harmonized EN under article 3.2 of the DSC (digitalnega selektivnega klica) 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
R&TTE Directive
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM);
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
Portable Very High Frequency (VHF)
(ERM) - Tehniþne karakteristike in
radiotelephone equipment for the
merilne metode za prenosne
maritime mobile service operating in
radiotelefonske naprave VHF za
the VHF bands (for non-GMDSS
pomorsko mobilno službo, ki delujejo
applications only); Part 2: Harmonized na pasovih VHF (samo za uporabo
EN under article 3.2 of the R&TTE
izven GMDSS) - 2. del: Harmonizirani
Directive
EN, ki zajema bistvene zahteve þlena
3.2 direktive R&TTE
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OZNAKA

SISTEN 301 360

20.

SISTEN 301 427

21.

SISTEN 301 428

22.
SISTEN 301 430

23.

SISTEN 301 443

24.
SISTEN 301 502

25.

SISTEN 301 751

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
Satellite Earth Stations and Systems
(SES); Harmonized EN for Satellite
User Terminals (SUT) transmitting
towards satellites in geostationary orbit
in the 27,5 to 29,5 GHz frequency
bands covering essential requirements
under Article 3.2 of the R&TTE
Directive
Satellite Earth Stations and Systems
(SES); Harmonized EN for Low data
rate Mobile satellite Earth Stations
(MESs) except aeronautical mobile
satellite earth stations, operating in the
11/12/14 GHz frequency bands
covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE directive

SLOVENSKI OPIS
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) - Harmonizirani EN za
interaktivne satelitske terminale (SIT)
in uporabnike satelitskih terminalov
(SUT), ki oddajajo h geostacionarnim
satelitom v frekvenþnem obmoþju od
27,5 do 29,5 GHz, ter zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES) - Harmonizirani evropski
standard (EN) za mobilne satelitske
zemeljske postaje (MES) z nizkimi
hitrostmi prenosa podatkov, razen za
aeronavtiþne mobilne satelitske
zemeljske postaje, ki obratujejo v
frekvenþnih pasovih 11/12/14 GHz in
zajemajo bistvene zahteve þlena 3.2
direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE)
Satellite Earth Stations and Systems
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES); Harmonized EN for Very Small (SES) - Harmonizirani EN za
Aperture Terminal (VSAT); Transmitsprejemne satelitske terminale z
manjšo anteno (VSAT) - Ooddajne,
only, transmit/receive or receive-only
satellite earth stations operating in the oddajno-sprejemne ali sprejemne
11/12/14 GHz frequency bands
satelitske zemeljske postaje v
covering essential requirements under frekvenþnih pasovih 11/12/14 GHz - ki
zajema bistvene zahteve þlena 3.2
article 3.2 of the R&TTE Directive
direktive R&TTE
Satellite Earth Stations and Systems
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES); Harmonized EN for Satellite
(SES) - Harmonizirani EN za
News Gathering Transportable Earth
prenosljive zemeljske postaje (TES) za
satelitsko novinarstvo (SNG), ki
Stations (SNG TES) operating in the
11-12/13-14 GHz frequency bands
delujejo v frekvenþnih pasovih 11covering essential requirements under 12/13-14 GHz, ki zajema bistvene
article 3.2 of the R&TTE Directive
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Satellite Earth Stations and Systems
Satelitske zemeljske postaje in sistemi
(SES); Harmonized EN for Very Small (SES) - Harmonizirani EN za
Aperture Terminal (VSAT); Transmitsprejemne satelitske terminale z
manjšo anteno (VSAT) - oddajne,
only, transmit-and-receive, receiveonly satellite earth stations operating in oddajno-sprejemne ali sprejemne
the 4 GHz and 6 GHz frequency bands satelitske zemeljske postaje v
covering essential requirements under frekvenþnih pasovih 4 GHz in 6 GHz,
article 3.2 of the R&TTE Directive
ki zajema bistvene zahteve þlena 3.2
direktive R&TTE
Harmonized EN for Global System for Harmonizirani EN za globalni sistem
Mobile communications (GSM); Base mobilnih komunikacij (GSM) - Oprema
za bazne postaje in ponavljalnike, ki
Station and Repeater equipment
covering essential requirements under zajema bistvene zahteve þlena 3.2
article 3.2 of the R&TTE directive
direktive R&TTE (GSM 13.21, razliþica
8.1.2 , izdaja 1999)
(GSM 13.21 version 8.1.2 Release
1999)
Fixed Radio Systems; Point-to-Point
Fiksni radijski sistemi - Oprema in
equipment and antennas; Generic
antene tipa toþka-toþka - Generiþni
harmonised standard for Point-to-Point harmonizirani standard za digitalne
digital fixed radio systems and
fiksne radijske sisteme in antene tipa
antennas covering the essential
toþka-toþka, ki zajema bistvene
requirements under article 3.2 of the
zahteve þlena 3.2 direktive 1999/5/EC
1999/05/EC Directive
(o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE))
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Uradni list Republike Slovenije
26.

OZNAKA

SISTEN 301 753

27.
SISTEN 301 783-2

28.
SISTEN 303 035-2

C.6.
1.

Št.

NASLOV
Fixed Radio Systems;Multipoint
equipment and antennas; Generic
harmonized standard for multipoint
digital fixed radio systems and
antennas covering the essential
requirements under article 3.2 of the
Directive 1999/5/EC
Electromagnetic compatibility and
Radio Spectrum Matters (ERM); Land
Mobile Service; Commercially
available amateur radio equipment;
Part 2: Harmonized EN covering
essential requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
Harmonized EN for TETRA equipment
covering essential requirements under
article 3.2 of the R&TTE directive; Part
2: Direct Mode Operation (DMO)

Mednarodni sporazumi:

OZNAKA
NASLOV
GE'75
Regional Administrative LF/MF
(Uradni list RS, št. Broadcasting Conference (Regions 1
3/93)
and 3), Geneva, 1975

2.

GE'84
Regional Administrative Conference
(Uradni list RS, št. for the Planning of VHF Sound
MP5/97)
Broadcasting (Region 1 and Part of
Region 3), Geneva, 1984

3.

ST'61
European Broadcasting Conference in
(Uradni list RS, št. the VHF and UHF bands, Stockholm,
3/93)
23.06.1961

4.

CH'97
(Uradni list RS, št.
MP12/2005)

C.7.
1.

The Chester 1997 Multilateral
Coordination Agreement relating to
Technical Criteria, Coordination
Principles and Procedures for the
introduction of Terrestrial Digital Video
Broadcasting (DVB-T), Chester,
25.07.1997

10 / 31. 1. 2006 /

NASLOV
Special Arrangement of the European
Conference of Postal and
Telecommunications Administrations
(CEPT) relating to the use of the band
1452 – 1479.5 MHz for Terrestrial
Digital Audio Broadcasting (T-DAB),
Maastricht, 2002

94

1031

SLOVENSKI OPIS
Fiksni radijski sistemi – Veþtoþkovna
oprema in antene – Splošni
harmonizirani standard za
veþtoþkovne digitalne fiksne radijske
sisteme in antene, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive 1999-05ES (R&TTE)
Elektromagnetna združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Storitev kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) - 2. del:
Harmonizirani EN, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Prizemni snopovni radio (TETRA) Harmonizirani evropski standard (EN)
za opremo TETRA, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive o radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE) - 2. del: Neposredno
obratovanje (DMO)

SLOVENSKI OPIS
Regionalni sporazum , ki se nanaša na
uporabo frekvenc v radiodifuzni službi
v obmoþju hektometrskih valov v
regijah 1 in 3 v obmoþjih kilometrskih
valov v regiji 1,
Ženeva, 1975
Obmoþni sporazum o uporabi pasu
87,5 – 108 MHz za FM zvokovno
radiodifuzijo (Obmoþje 1 in del
Obmoþja 3),
Ženeva, 1984
Regionalni sporazum o radiodifuziji v
evropski regiji za uporabo frekvenc v
obsegu metrskih in decimetrskih valov
podpisan v Stockholmu 23. 06. 1961
Chestrski veþstranski usklajevalni
sporazum iz leta 1997 o tehniþnih
merilih, naþelih usklajevanja in
postopkih za uvajanje prizemne
digitalne videoradiodifuzije (DVB-T)
Chester, 25. 07. 1997

Sporazumi med upravami (administracijami) (www.apek.si):

OZNAKA
MA'02
(www.ero.dk)

Stran

SLOVENSKI OPIS
Posebni sporazum uprav evropske
konference za poštno in
telekomunikacije (CEPT) za uporabo
radiofrekvenþnega pasu 1452-1492
MHz za prizemno digitalno zvokovno
radiodifuzijo (T-DAB),
Maastricht, 2002
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OZNAKA
WI'2002 (Rev.
WI'95)
(www.ero.dk)

3.

HCM

4.

FWA 3.5 GHz

5.

FWA 26GHz

Uradni list Republike Slovenije

NASLOV
Special Arrangement of the European
Conference of Postal and
Telecommunications Administrations
(CEPT) relating to the use of the
bands 47 – 68 MHz, 87.5 – 108 MHz,
174 – 230 MHz and 230 – 240 MHz for
Terrestrial Digital Audio Broadcasting
(T-DAB), Wiesbaden, 1995, Bonn,
1996 and Maastricht, 2002

SLOVENSKI OPIS
Posebni sporazum uprav evropske
konference za poštno in
telekomunikacije (CEPT) za uporabo
radiofrekvenþnih pasov 47-68 MHz,
87.5-108 MHz, 174 230 MHz, 230-240
MHz in 1452-1492 MHz za prizemno
digitalno zvokovno radiodifuzijo (TDAB),
Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996 in
Maastricht, 2002
Agreement between the
Sporazum med upravami Avstrije,
Administrations of Austria, Belgium,
Belgije, ýeške Republike, Nemþije,
the Czech Republic, Germany, France, Francije, Madžarske, Nizozemske,
Hungary, the Netherlands, Croatia,
Hrvaške, Italije, Lihtenštajna, Litve,
Italy, Liechtenstein, Lithuania,
Luksemburga, Luksemburga, Poljske,
Luxembourg, Poland, Romania, the
Romunije, Slovaške, Slovenije in Švice
Slovak Republic, Slovenia and
za koordinacijo frekvenc med
Switzerland on the Coordination of
29,7 MHz in 39,5 GHz za fiksne in
frequencies between 29.7 MHz and
kopenske mobilne storitve,
39.5 GHz for fixed service and the land (HCM Agreement), Vilnius, 2005
mobile service (HCM Agreement),
Vilnius, 2005
Sporazum med upravami Avstrije,
Agreement between the
ýeške Republike, Madžarske, Poljske,
administrations of Austria, the Czech
Slovaške, Slovenije in Ukrajine za
Republic, Hungary, Poland, the
Slovak Republic, Slovenia and Ukraine koordinacijo frekvenc za fiksne
brezžiþne dostopovne sisteme FWA
on the frequency coordination for
Fixed Wireless Access (FWA) systems (Fixed Wireless Access) v
radiofrekvenþnih pasovih 3410 – 3500
in the bands 3410 – 3500 MHz and
MHz in 3510 – 3600 MHz,
3510 – 3600 MHz,
Bratislava 05. 09. 2002
Bratislava 05.09.2002
Agreement between the
administrations of Croatia, Hungary,
Romania, Slovenia and Ukraine on the
frequency coordination for Fixed
Wireless Access (FWA) systems in the
bands 3410 – 3500 MHz and 3510 –
3600 MHz,
Budapest, 21.10.2005
Agreement between the
Administrations of Austria, the Czech
Republic, Germany, Hungary, the
Slovak Republic and Slovenia on the
frequency coordination for systems for
the fixed wireless access (FWA) in the
bands 24.549 – 25.053 GHz and
25.557 – 26.061 GHz, Vienna,
28.11.2000
Agreement between the
Administrations of Croatia, Hungary,
Romania, Slovenia and Ukraine on the
frequency coordination for the fixed
wireless systems in the bands 24.549
– 25.053 GHz and 25.557 –
26.061 GHz, Budapest, 21.10.2005

95

Sporazum med upravami Hravaške,
Madžarske, Romunije, Slovenije in
Ukrajine za koordinacijo frekvenc za
fiksne brezžiþne dostopovne sisteme
FWA (Fixed Wireless Access) v
radiofrekvenþnih pasovih 3410 – 3500
MHz in 3510 – 3600 MHz,
Budimpešta, 21. 10. 2005
Sporazum med upravami Avstrije,
ýeške Republike, Nemþije,
Madžarske, Slovaške in Slovenije za
koordiniranje frekvenc za sisteme
brezžiþne krajevne zanke (FWA) v
pasovih 24.549 – 25.053 GHz in
25.557 – 26.061 GHz,
Dunaj, 28.11.2000
Sporazum med upravami Hrvaške,
Madžarske, Romunije, Slovenije in
Ukrajine za koordiniranje frekvenc za
sisteme brezžiþne krajevne zanke v
pasovih 24.549 – 25.053 GHz in
25.557 – 26.061 GHz,
Budimpešta, 21.10.2005

Uradni list Republike Slovenije
6.

OZNAKA
FWA 28 GHz

Št.

NASLOV
Agreement between the
Administrations of Austria, the Czech
Republic, Hungary, Poland, the Slovak
Republic, Slovenia and Ukraine on the
frequency co-ordination in the bands
28052.5 – 28444.5 MHz and 29060.5
– 29452.5 MHz, Bratislava, 05.09.2002
Agreement between the
Administrations of Croatia, Hungary,
Romania, Slovenia and Ukraine on the
frequency coordination for the fixed
wireless systems in the bands 28052.5
– 28444.5 MHz and 29060.5 –
29452.5 MHz, Budapest, 21.10.2005

7.

NUJNI TETRA /1

8.

NUJNI TETRA /2

9.

NMT / TETRA

10.

GSM PFB

11.

E-GSM
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SLOVENSKI OPIS
Sporazum med upravami Avstrije,
ýeške Republike, Madžarske, Poljske,
Slovaške, Slovenije in Ukrajine za
koordinacijo frekvenc v
radiofrekvenþnih pasovih 28052,5 –
28444,5 MHz in 29060,5 – 29452,5
MHz,
Bratislava, 05. 09. 2002

Sporazum med upravami Hravaške,
Madžarske, Romunije, Slovenije in
Ukrajine za koordinacijo frekvenc za
sisteme brezžiþne krajevne zanke v
pasovih 28052,5 – 28444,5 MHz in
29060,5 – 29452,5 MHz,
Budimpešta, 21. 10. 2005
Agreement between the
Sporazum med upravami za
telecommunications administrations of telekomunikacije Avstrije, Hrvaške,
Austria, Croatia, Czech Republic,
ýeške Republike, Nemþije,
Germany, Hungary, Italy, Slovakia,
Madžarske, Italije, Slovaške, Slovenije
Slovenia and Switzerland concerning
in Švice za razdelitev preferenþnih
the allotment of preferential
frekvenc v radiofrekvenþnih pasovih
frequencies in the bands 380 –
380 – 385 MHz in 390 -395 MHz za
385 MHz and 390 – 395 MHz for
digitalne mobilne sisteme za nujno
digital land mobile systems for the
ukrepanje,
emergency services, 1.7.2000
01. 07. 2000
Agreement between the
Sporazum med upravami za
Telecommunication Administrations of telekomunikacije Hrvaške, Madžarske
in Slovenije za razdelitev preferenþnih
Croatia, Hungary and Slovenia
concerning the allotment of preferential frekvenc v radiofrekvenþnih pasovih
380 – 385 MHz in 390 – 395 MHz za
frequencies in the bands 380 –
digitalne mobilne sisteme za nujno
385 MHz and 390 – 395 MHz for
digital land mobile systems for the
ukrepanje
emergency services, 8.11.2001
Agreement between the
Sporazum med upravami za
telecommunications administrations of telekomunikacije Avstrije. Hrvaške,
Austria, Croatia, the Czech Republic,
ýeške Republike, Madžarske,
Hungary, the Slovak Republic and
Slovaške Republike in Slovenije za
Slovenia concerning the allotment of
razdelitev preferenþnih frekvenc
preferential frequencies (ranges) in the (obmoþij) v pasovih 410 – 420 / 420 –
bands 410 – 420/420 – 430 MHz 450,0 430 MHz, 450,0 – 451,3 / 460,0 –
461,3 MHz,
– 451,3/460,0 – 461,3 MHz, Vienna,
Dunaj, 30. 09. 1994
30.9.1994
Sporazum med upravami za
Agreement between the
telecommunications administrations of telekomunikacije Avstrije, Hrvaške,
Austria, Croatia, the Czech Republic,
ýeške, Madžarske, Slovaške
Hungary, the Slovak Republic and
Republike in Slovenije za doloþitev
Slovenia concerning the allotment of
preferenþnih radiofrekvenþnih blokov v
preferential frequency blocks in the
frekvenþnih pasovih 890 – 914 MHz in
band 890 – 914/935 – 959 MHz,
935 – 959 MHz,
Vienna, 30.9.1994
Dunaj, 30. 09. 1994
Agreement between the
Sporazum med upravami Avstrije,
administrations of Austria, Hungary
Madžarske in Slovenije o koordinaciji
and Slovenia on the frequency
frekvenc v radiofrekvenþnih pasovih
coordination in the frequency bands
880-890 MHz in 925 – 935 MHz (E880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), GSM),
Vienna, 05.02.2002
Dunaj, 05. 02. 2002
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12.

OZNAKA
GSM-R

13.

DCS 1800

14.

GSM, DCS-1800

15.

WBUHFS 450

16.

UMTS/IMT2000

17.

operaterjiAUTHRVSVN

18.

operaterjiHRVHNGSVN
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NASLOV
Agreement between the
Administrations of Austria, the Czech
Republic, Germany, Hungary, the
Slovak Republic and Slovenia on the
frequency coordination in the
frequency bands 876 – 880 /921 –
925 MHz (R-GSM), Vienna,
26.02.2003
Agreement between the
telecommunications administrations of
Austria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, the Slovak Republic and
Slovenia concerning the allotment of
preferential frequencies and the
coordination of systems using DCS
1800 standards in the frequency bands
1710 – 1785 MHz and 1805 –
1880 MHz, Vienna, 30.9.1994

SLOVENSKI OPIS
Sporazum med upravami Avstrije,
ýeške Republike, Nemþije,
Madžarske, Slovaške Republike in
Slovenije o koordinaciji frekvenc v
radiofrekvenþnih pasovih 876 – 880 /
921 – 925 MHz (R-GSM),
Dunaj, 26. 02. 2003

Sporazum med upravami za
telekomunikacije Avstrije, Hrvaške,
ýeške Republike, Madžarske,
Slovaške Republike in Slovenije za
razdelitev preferenþnih frekvenc in
koordiniranje frekvenc za sisteme, ki
delujejo v skladu z DCS 1800
standardi v radiofrekvenþnih pasovih
1710 – 1785 MHz in 1805 – 1880
MHz,
Dunaj, 30. 09. 1994
Agreement between the
Sporazum med upravami Avstrije,
Administrations of Austria, Croatia,
Hrvaške, Madžarske in Slovenije za
Hungary and Slovenia concerning data izmenjavo podatkov o baznih postajah
exchange for base stations operating
za javne mobilne sisteme, GSM-900 in
in the public cellular mobile networks, GSM-1800,
GSM-900 and GSM-1800, Vienna,
Dunaj, 05. 02. 2002
05.02.2002
Sporazum med administracijami
Agreement between the
Avstrije, ýeške Republike, Nemþije,
Administrations of Austria, the Czech
Republic, Germany, Hungary, [Italy,]
Madžarske, [Italije,] Liechtenstein-a,
Slovaške Republike, Slovenije in Švice
Liechtenstein, the Slovak Republic,
Slovenia and Switzerland concerning
o dodelitvi preferenþnih frekvenþnih
the allotment of preferential frequency blokov v frekvenþnem pasu 450,0 –
blocks in the bands 450.000 – 457.400 457,4 / 460,0 – 467,4 MHz in 458,4 –
460,0 / 468,4 – 470,0 MHz,
MHz and 458.400 – 460.000 MHz as
well as 460.000 – 467.400 MHz and
Dunaj, 03.12.2004
468.400 – 470.000 MHz, Vienna, 3
December 2004
Agreement between the
Sporazum med upravami Avstrije,
Administrations of Austria, Croatia,
Hrvaške, Madžarske in Slovenije za
Hungary and Slovenia on border cokoordiniranje v obmejnih podroþjih za
ordination of UMTS/IMT-2000 Systems sistem UMTS/IMT-2000 v
in the frequency bands 1900 –
radiofrekvenþnih pasovih 1900 – 1980
MHz, 2010 – 2025 MHz in 2110 –
1980 MHz, 2010 – 2025 MHz and
2110 – 2170 MHz, Vienna, 05.02.2002 2170 MHz,
Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med upravami Avstrije,
Agreement between the
Administrations of Austria, Croatia and Hrvaške in Slovenije glede potrditve
dogovorov med operaterji
Slovenia concerning the approval of
radiokomunikacijskih sistemov,
Arrangements between operators of
radiocommunications networks,
Dunaj, 05. 02. 2002
Vienna, 05.02.2002
Agreement between the
Sporazum med upravami Hrvaške,
Administrations of Croatia, Hungary
Madžarske in Slovenije glede potrditve
and Slovenia concerning the approval dogovorov med operaterji
of Arrangements between operators of radiokomunikacijskih sistemov,
radiocommunications networks,
Dunaj, 05. 02. 2002
Vienna, 05.02.2002
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
366.

Aneks h Kolektivni pogodbi za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne
dejavnosti

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
1. člen
Kolektivna pogodba se podaljša za 1 (eno) leto in velja
do 31. 12. 2006.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja od dneva sklenitve.
Ljubljana, dne 10. novembra 2005
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Gabre Predovič l.r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo
mag. Martin Kopač l.r.
Sindikat tekstilne in usnjarsko
predelovalne industrije Slovenije
Jože Türkl l.r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 10. 2005 pod zap. št. 49/11 in
št. spisa 02047-3/2005/6.

367.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Grosuplje
za leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 52. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Grosuplje, sprejetega na seji skupščine Območne
obrtne zbornice Grosuplje dne 4. 4. 2002, je skupščina Območne obrtne zbornice Grosuplje na 7. seji dne 12. 1. 2006
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost
na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti
podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
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II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,0% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,8% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 2.300,00 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Grosuplje
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9.
2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Grosuplje.
VIII.
Območna obrtna zbornica Grosuplje pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
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IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Grosuplje, dne 12. januarja 2006
Predsednik skupščine OOZ
Grosuplje
Jože Intihar l.r.

368.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za
leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z določili 39. člena
Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00,
42/02 in 18/04) in na podlagi določil Statuta Območna obrtne
zbornice Ljutomer je skupščina OOZ Ljutomer na seji dne
16. decembra 2005 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ljutomer (v nadaljevanju besedila: zbornica) s statusom fizične
in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica – na obrtni, obrti podoben
način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane
odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,9 odstotka od najnižje pokojninske osnove, povečane za
povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
nominalnega zneska 3.500,00 SIT;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
in umetnostne obrti (16. člen Obrtnega zakona), v višini nominalnega zneska 3.500,00 SIT;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtne zadruge
in oblike njihovega združevanja) v višini nominalnega zneska
3.500,00 SIT.
III.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
IV.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine s prvim dnem naslednjega meseca oziroma, ko preneha
z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost
plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z
opravljanjem dejavnosti.
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V.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam zbornica določi letno višini članarine
skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te poravnajo v
dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo
31. 3. 2006, drugi obrok pa 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe 2.odstavka te točke.
VI.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej ter v primeru bolniškega staleža člana, če je
ta daljši od 30 delovnih dni in obratovalnica ne posluje. Članarina se lahko odpiše tudi iz drugih objektivnih razlogov.
Članu, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, v času
prekinitve ne plačuje članarine.
VII.
Območna obrtna zbornica Ljutomer pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine za člane iz prve, druge in
tretje alineje II. točke tega sklepa.
Članarino pravnih oseb bo obračunavala, pobirala in
izterjevala Območna obrtna zbornica Ljutomer.
VIII.
Davčna uprava Republike Slovenije skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
IX.
Ta sklep velja od 1. 1. 2006 dalje.
Ljutomer, dne 16. decembra 2005
Predsednik
skupščine OOZ Ljutomer
Zvonko Mord l.r.

369.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za
leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 42. člena Statuta Območne obrtne zbornice Tolmin, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne
zbornice Tolmin dne 14. 3. 2005, je skupščina Območne
obrtne zbornice Tolmin na 6. seji dne 30. 12. 2005 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
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pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, na obrtni, obrti podoben način
ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike
njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,15% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 3.850,00 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
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ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega
sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Tolmin določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v
odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9.
2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Tolmin.
VIII.
Območna obrtna zbornica Tolmin pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. skupšč/06
Tolmin, dne 30. decembra 2005
Predsednik skupščine OOZ
Metod Leban l.r.
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OBČINE

ČRNA NA KOROŠKEM
370.

Statut Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem
na 4. redni seji dne 6. 5. 1999, na 22. redni seji dne 8. 5.
2001, na 7. redni seji dne 3. 7. 2003 in na 9. redni seji dne
2. 12. 2003 sprejel

STATUT
Občine Črna na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Črna na Koroškem je samoupravna lokalna
skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih
naselij:
– Črna na Koroškem
– Bistra
– Javorje
– Jazbina
– Ludranski Vrh
– Koprivna
– Podpeca
– Topla
– Žerjav
Sedež občine je v Črni na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo
z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.
2. člen
Na območju Občine Črna na Koroškem (v nadaljnjem
besedilu: občina) so ustanovljeni ožji deli občine.
Območja, naloge, organizacija in delovanje so določeni
s tem statutom in odlokom občine.
Imena ožjih delov občine so:
I. Krajevna skupnost Žerjav
Območje Krajevne skupnosti Žerjav obsega naselje
Žerjav in Jazbino.
II. Vaška skupnost Črna
Območje Vaške skupnosti Črna obsega naselje Črna.
III. Vaška skupnost Bistra – Ludranski Vrh
Območje vaške skupnosti Bistra – Ludranski Vrh obsega naselje Bistra in Ludranski Vrh.
IV. Vaška skupnost Zgornje Javorje
Območje Vaške skupnosti Zgornje Javorje obsega del
naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 1, 2,3, 4, 5,
6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15.
IV.a Vaška skupnost Magdalena
Območje Vaške skupnosti Magdalena obsega del naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 in 41.
V. Vaška skupnost Koprivna
Območje vaške skupnosti Koprivna obsega naselje Koprivna.
VI. Vaška skupnost Podpeca
Območje vaške skupnosti Podpeca obsega del naselja
Podpeca od hišne številke 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
in 58.
VII. Vaška skupnost Topla – Šmelc
Območje vaške skupnosti Topla – Šmelc obsega naselje Topla in del naselja Podpeca od hišne številke 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a in 78.
Krajevna skupnost Žerjav je pravna oseba, vaške skupnosti niso osebe javnega prava.
3. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja
in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo
prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih
organih v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko
iniciativo.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in po postopku,
predpisanem v zakonu.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.
6. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,
vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v
zunanjem krogu na spodnji polovici napis Občina Črna na
Koroškem, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna
komisija in Sosvet Policijske postaje Ravne na Koroškem in
Občine Črna na Koroškem. V sredini pečata je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s
svojim aktom.

Uradni list Republike Slovenije
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
tako da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;
2. upravlja občinsko premoženje, tako da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
tako da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski
razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov;
4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov;
5. skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih
služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge
komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči;
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost, tako da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod, zdravstveni
zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
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– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev;
7. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele, tako da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami;
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine;
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja, tako da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini;
10. upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– ureja promet v občini;
11. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi
nesrečami;
12. ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
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– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.
9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.
Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih
osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. To so: komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo; svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin; sosvet Policijske postaje
Ravne na Koroškem in Občine Črna na Koroškem; odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, štab civilne zaščite, svet za varstvo najemnikov občinskih stanovanj.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski
funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v
skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora
ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za
občinske organe.
Občinska uprava je enovit upravni organ.
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12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina opredeljenih članov.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.
Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določata zakon
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 13 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjena več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v
20 dneh po izvolitvi.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
Občina je ena volilna enota.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja
občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,
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– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane,
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja
funkcije opravljal funkcijo župana, ter odloča o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih
teles, ki jih imenuje občinski svet,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi
zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.
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18. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na
potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno.
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti
v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic
seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan,
pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora
dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.
19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega
odbora občine in tajniku občine.
O sklicu seje občinskega sveta se obvestijo javnost na
krajevno običajen način in novinarji z vabili.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet sprejema odločitev na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.
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22. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot
svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.
24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki jih ji določi občinski
svet.
25. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore
kot svoja delovna telesa.
Odbori občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo in razvoj občine,
– odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in
varstvo okolja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,
– nadzorni odbor.
Komisije občinskega sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarnopravna komisija.

Uradni list Republike Slovenije
Odbori štejejo 5 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov.
Število članov posameznega delovnega telesa občinskega
sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
26. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni
rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni
bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi
premičnega premoženja,
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– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti v soglasju občinskega sveta.
31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči, in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
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34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina do tri
podžupane. Podžupane imenuje in razrešuje občinski svet na
predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imenovanju
podžupanov določi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja
funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter
opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.
Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan, nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
35. člen
Župan ima kolegij, ki ga sestavljajo:
– župan,
– podžupani,
– predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Tajnik občine se obvezno vabi na sejo kolegija.
36. člen
Župan lahko imenuje komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,
– če odstopi,
– če je po odločitvi državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet
na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi državnega zbora,
je razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem
razrešitve.
Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto,
peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena.
Odločitev oziroma odstopna izjava župana oziroma
podžupana mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu
svetu.
Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi,
da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več
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kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov
iz prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot
član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo
določbe zakona.
Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
39. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ali
izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.
Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupani, tajnik občine, delavci občinske
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev. Sestati pa se mora najkasneje v 45
dneh po prvi seji občinskega sveta.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

Uradni list Republike Slovenije
41. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih
podjetij ter občinskih skladov.
V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.
42. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je
na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z
letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora
zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor.
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo
in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora
in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.
43. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
44. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o
svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Uradni list Republike Slovenije
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora
dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime
in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
45. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo
v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.
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vljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča
tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
53. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

46. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.

54. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

5. Občinska uprava

6. Občinsko pravobranilstvo

47. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.

55. člen
Občina ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in
drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe
in ožje dele občine.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se
določi z odlokom, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
49. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
50. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
51. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih
predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva
za notranje zadeve.
52. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opra-

7. Drugi organi občine
56. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
57. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
58. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli
občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti.
Krajevne in vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne in vaške skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da
zbor občanov ožjega dela občine ali 5 odstotkov volilcev s
tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem
statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja
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prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan
za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
Na območju občine je kot ožji del občine ustanovljena
Krajevna skupnost Žerjav.
59. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri
opravljanju javnih zadev v občini ustanovi občinski svet vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa.
Člane odborov imenujejo in razrešujejo na predlog komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.
60. člen
Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev
v občini, in sicer v njej:
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njenem območju in sodeluje
pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
– daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodeluje,
– daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlaga programe javnih del,
– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnava območje
njihove skupnosti,
– oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu
občine,
– daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi
prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog.
61. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.
Krajevna skupnost praviloma samostojno:
– upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki ji je dano v uporabo,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
– organizira kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizira kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.
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62. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti.
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, katerih
vrednost presega 100 000 tolarjev, so veljavni le ob pisnem
soglasju župana.
63. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s
katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo člana
občinskega sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe
zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za
prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.
Funkcija člana sveta je častna.
64. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki
ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne
skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti
sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost presega
100.000 tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno
uporablja poslovnik občinskega sveta.
65. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu
s tem statutom naloge krajevne skupnosti.
Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
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– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava, in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti.
Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo
določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so
veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršujeta župan in
občinska uprava.
66. člen
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega
statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.
67. člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevne skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti
je odgovoren predsednik sveta. Za izvrševanje finančnega
načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost lahko ima svoj žiro račun. Sklep o
posebnem žiro računu skupnosti izda župan.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
68. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega
odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne
skupnosti in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine.
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziro-
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ma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
69. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
70. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volilcev v skladu z zakonom,
– imenujejo in razrešujejo člane krajevni odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter
varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
71. člen
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev.
Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali
prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor
občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno
vložene zahteve.
72. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katero
se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.
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73. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve, ter vodi zapisnik o odločitvah zbora.
Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski
svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
74. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
75. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
76. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine, ali njegove posamezne določbe, zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
77. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
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Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu
pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
78. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
79. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh
po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega
svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh
od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu
s četrtim odstavkom prejšnjega člena.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu, tako da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
80. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
81. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor
ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi
posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
82. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
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Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
83. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
5. Ljudska iniciativa
84. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o
njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
85. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
86. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
87. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
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88. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.
89. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.
90. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
91. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob
upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.
92. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami.
93. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,
ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga
sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.
94. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
95. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premičnine stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odločitev o odtujitvi mora nepremičnega premoženja
mora odločati občinski svet. Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja sprejme občinski
svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko
občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni
program prodaje.
Župan lahko v skladu z načrtom nabav in gradenj in
prodaje stvarnega premoženja odloča o pridobitvi premičnega premoženja.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja odloča
župan.
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Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje občinskega sveta. Če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s
pogoji, ki bi lahko pomenili obveznost za občino.
96. člen
Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način,
kot ga določa zakon.
97. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. Občina je
upravičena do finančne izravnave pod pogoji, določenimi z
zakonom.

pan.

98. člen
Za pripravo in izvrševaje proračuna je odgovoren žu-

Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, kot ga določa zakon (v 30 dneh po predložitvi
državnega proračuna v državnem zboru).
Župan mora predložiti občinskemu svetu:
– predlog proračuna z obrazložitvami,
– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja z obrazložitvami,
– predlog finančnih načrtov javnih skladov in agencij,
katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvrševanje proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti
delovnih mest in načrt nabav storitev in gradenj z obrazložitvami. Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo
obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za
zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer
ti ne smejo biti v breme proračunske rezervacije ali v breme
dodatnega zadolževanja.
99. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so predvideni v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo: splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrt razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z
dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
100. člen
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča
uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katero se
sprejema.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog
začasno nadaljujejo na podlagi proračuna za preteklo leto in
za iste programe kot v preteklem letu.
Če proračun ni sprejet za leto, za katero se nanaša,
sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet niti v tem obdobju,
se lahko začasno financiranje podaljša na predlog župana s
sklepom občinskega sveta.
101. člen
Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu
občine.
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Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanju sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje
proračuna.
102. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le
v okviru, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
103. člen
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti
tudi posamezne delavce v občinski upravi.
104. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
105. člen
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se proračunski uporabnik ukine med letom in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neuporabljena
sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
106. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določata zakon in odlok o proračunu občine.
107. člen
Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le-ta ne more uravnovesti, mora župan predlagati
rebalans proračuna občinskemu svetu.
Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.
108. člen
Župan je dolžan predložiti v obravnavo v mesecu juliju
občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo
mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.
109. člen
V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva
za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.
110. člen
Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena lahko občina z
odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni
račun v okviru računa proračuna.
111. člen
Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za
finance.
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112. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna
za preteklo leto in ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu v skladu s poslovnikom občinskega sveta.
113. člen
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo za finance v roku 30 dneh po sprejemu.
114. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, ki jih določa
zakon.
115. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le ob soglasju občine.
O soglasju odloča župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
116. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje teh opravil v
ustrezni službi z drugimi ali pri specializirani organizaciji.
117. člen
Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
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123. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
124. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
125. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
Občane pa se z vsebino odloka seznani v občinskem
glasilu »Črjanske cajtnge«.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
126. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
127. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

118. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

128. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.

119. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

129. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

120. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredijo organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

130. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

121. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
122. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo
splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

131. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
132. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
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tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
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Št. 110-01-0005/2005-12
Dravograd, dne 29. novembra 2005
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE
133. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
134. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini
uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Ravne na Koroškem in so veljali 31. 12. 1994 in se nanašajo na
področja iz pristojnosti lokalne samouprave, veljajo od 1. 1.
1995 dalje kot predpisi Občine Črna na Koroškem, če niso v
nasprotju z zakonom ali tem statutom.
135. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in s tem dnem preneha veljati Statut
občine Črna na Koroškem z vsemi spremembami in dopolnitvami (MUV, št. 9/95 in 26/96).
Št. 015-02/99
Črna na Koroškem, 11. maja 2005
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

DRAVOGRAD
371.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
direktorja

Na podlagi 5. odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda
VVZ Vrtec Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, katerega ustanoviteljica je Občina Dravograd, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda VVZ Vrtec
Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, se za določitev
osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.

372.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi 5. odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda
Knjižnica Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd,
katerega ustanoviteljica je Občina Dravograd, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, se za določitev
osnovne plače uvrsti v 43. plačni razred.
Št. 110-01-0006/2005-12
Dravograd, dne 29. novembra 2005
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GORNJI PETROVCI
373.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 4. točke 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05) ter 16. člena Statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99 in 108/01),
je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne
17. 1. 2006 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
V Občini Gornji Petrovci se za uporabo gradbenih parcel – stavbnih zemljišč na območjih, ki jih določa ta odlok,
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Nadomestilo se plačuje za gradbene parcele (pozidane)
na celotnem območju Občine Gornji Petrovci, ki se nahajajo
znotraj meja, v prostorskih sestavinah planskih aktov opredeljenih območij gradbenih parcel (stavbnih zemljišč) Občine
Gornji Petrovci.
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III. OPREDELITEV POJMOV
3. člen
Med gradbene inženirske objekte, ki niso objekti gospodarske infrastrukture štejemo objekte, ki so namenjeni
zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti
v stavbah in jih ne moremo šteti med objekte gospodarske
javne infrastrukture.
Objekti gospodarske javne infrastrukture so tisti gradbeno inženirski objekti, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni vrsti
gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena
ali tvorijo omrežje, ki je v javno korist.
Za pozidane gradbene parcele (prej zazidana stavbna
zemljišča) se štejejo tista zemljišča, na katerih:
a) so zgrajene stavbe,
b) so gradbeni inženirski objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
c) se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Pozidana gradbena parcela zajema zemljišče pod
objektom (fundus) in zemljišče, ki je potrebno za nemoteno obratovanje objekta (funkcionalno zemljišče). Pozidana
gradbena parcela je določena s pravnomočnim gradbenim
dovoljenjem oziroma odločbo o funkcionalnem zemljišču.
Nadomestilo za uporabo pozidane gradbene parcele se
plačuje od neto stanovanjske ali poslovne površine stavbe ali
dela stavbe, ki stoji na tej pozidani gradbeni parceli.
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5. člen
Pri merilu – OPREMLJENOST gradbene parcele s komunalnimi napravami individualne in skupne rabe se ta del
nadomestila ugotavlja po dejanski možnosti priključka na te
objekte in se ovrednoti z naslednjimi točkami, ki se nanašajo
na 1 m2 za:
– POZIDANE gradbene parcele (pri izračunu se upošteva le neto koristna površina objekta ali dela objekta)
Točke
1. elektrika
2.a javni vodovod
2.b vaški vodovod
3. kanalizacija
4. urejeno cestišče (asfalt, beton)
5. telefonski priključek
6. javna razsvetljava
7. vročevod
8. plinovod
9. javni mestni promet
10. urejene javne površine

20
30
0
40
30
40
15
30
10
10
10

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

Za objekte, kot so nepokrita skladišča, proizvodni obrati
in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, kampi, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera
se plačuje parkirnina ali najemnina, športne površine (med
katere spadajo tudi golf igrišča), rekreacijske in zabaviščne
površine, ki nimajo javnega značaja in se za njihovo uporabo
plačuje, se pri izračunu nadomestila po tem merilu upošteva
korekcijski faktor 0,25.

4. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. OPREMLJENOST gradbene parcele s komunalnimi
objekti in napravami ter dejanska možnost priključitve na te
objekte in naprave,
2. 	 LEGA – NAMEMBNOST gradbene parcele.

6. člen
Pri merilu glede na LEGO – NAMEMBNOST se ta
del nadomestila za gradbene parcele (stavbna zemljišča)
obračunava:
Pri POZIDANIH gradbenih parcelah s številom točk za
vsak m2 neto površine objekta ali dela objekta po naslednji
tabeli:

Lega zemljišča
(območja)
Občina Gornji Petrovci

Namembnost neto prostorov (oz. tip območja)
(število točk)
stanovanjska
90

poslovna
350

Pri opredeljevanju dejavnosti se upošteva predpis o klasifikaciji dejavnosti.
Nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča,
javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina,
športne (med katere spadajo tudi golf igrišča), rekreacijske
in zabaviščne površine, ki nimajo javnega značaja in se za
njihovo uporabo plačuje, so po tem odloku poslovne površine.
Gospodarska poslopja (kmetijska dejavnost) se uvrščajo v stanovanjski tip območja. Pri izračunu nadomestila za navedene
objekte po tem merilu se upošteva korekcijski faktor 0,25.
Pri gospodarskih poslopjih se od vseh meril upošteva le
merilo glede na lego in namembnost. Vinske kleti, za katere
se ugotovi, da ne premorejo počitniških oziroma nastanitvenih kapacitet, se nadomestilo obračuna kot za gospodarska
poslopja.
Pri stanovanjskih prostorih se za pomožne prostore upoštevajo naslednji korekcijski faktorji pri določitvi kvadrature:
– korekcijski faktor 0,5 za kletni prostor,
– korekcijski faktor 0,75 za garažo v objektu,

raso.

proizvodna
300

turistična, gostinska
350

– korekcijski faktor 0,5 za nefunkcionalni prostor,
– korekcijski faktor 0,75 za pokrito teraso ali loggio,
– korekcijski faktor 0,5 za nepokriti balkon oziroma te-

Med POSLOVNO dejavnost spada: bančništvo, finančno
posredništvo, poslovanje z nepremičninami, agencije, zavarovalnice, poslovne storitve, igralnice, menjalnice, zasebne
zdravstvene in ostale ustanove ipd.
Med PROIZVODNO dejavnost spada: proizvodna obrt,
rudarstvo, gramozništvo, industrija ipd.
Med TURISTIČNO in GOSTINSKO dejavnost spada: hoteli, moteli, penzioni, apartmaji in turistične sobe, restavracije,
gostilne, vikendi ipd.

7. člen
Pri gradbenih parcelah, kot so gramoznice, se za pozidano površino od katere se lahko odmerja nadomestilo šteje
le poslovna površina stavb ob gramoznici.
Za označitev posameznih poslovnih objektov se uporablja uradna evidenca katastra stavb.
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V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
GRADBENIH PARCEL – STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
8. člen
Višina letnega nadomestila za pozidano gradbeno parcelo se izračuna tako, da se točke, ki so navedene v členih
od 3. do vključno 7. člena in ki zajemajo vsa, iz 4. člena tega
odloka navedena merila, med sabo seštejejo in pomnožijo
z neto kvadraturo objekta ali dela objekta. Tako dobljen
zmnožek se pomnoži z ustrezno vrednostjo točke. Dobljena
vrednost predstavlja višino nadomestila.
9. člen
Površine pozidanih gradbenih parcel so podatki iz strokovnih podlag, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, drugih uradnih evidenc in
posredovanih podatkov zavezancev za plačilo nadomestila.
10. člen
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila, so prihodek
proračuna Občine Gornji Petrovci in se prvenstveno uporabljajo za pridobivanje in opremljanje gradbenih parcel in za
investicije na področju komunalne infrastrukture.
11. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Gornji Petrovci za pozidane gradbene parcele določi
vsako leto s sklepom Občinski svet na predlog župana, in
sicer najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
VI. PLAČILO NADOMESTILA
12. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik oziroma
neposredni uporabnik pozidanih gradbenih parcel, stavbe ali
dela stavbe oziroma drugega objekta.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni
davčni organ. V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo
pristojni davčni organ.
13. člen
Tako pravne kot fizične osebe plačujejo nadomestilo
v trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 15. 4., 15. 7. in
15. 9. posameznega leta.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in
plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe
zakona o davčnem postopku.
14. člen
Zavezanci so dolžni na poziv občinske uprave Občine
Gornji Petrovci, v roku 20 dni, posredovati vse potrebne in
resnične podatke za izračun nadomestila.
Zavezanci morajo vse spremembe v zvezi z uporabo
gradbenih parcel – stavbnega zemljišča prijaviti občinski
upravi Občine Gornji Petrovci v 15 dneh po nastali spremembi. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.
Evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo gradbene parcele – stavbnega zemljišča zbira in vodi občinska
uprava Občine Gornji Petrovci.
Če zavezanec za plačilo nadomestila, po pozivu občinske uprave za posredovanje podatkov iz prvega ostavka
tega člena, teh podatkov ne posreduje v predpisanem roku
ali če občinska uprava dvomi v pravilnost teh podatkov, izda
Davčna uprava odločbo o višini akontacije za nadomestilo,
ki jo zavezanec plačuje. Akontacija se določi na podlagi ura-
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dnih podatkov do katerih ima dostop Občinska uprava in jih
posreduje Davčni upravi.
Akontacija se plačuje do izdaje odločbe o plačilu nadomestila izdane na podlagi verodostojnih in pravilnih podatkov.
VII. OPROSTITVE OZIROMA OLAJŠAVE PLAČILA
NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in gradbene parcele v lasti Občine Gornji Petrovci, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občine in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Gornji Petrovci.
Nadomestilo se ne plačuje za občinske javne površine,
vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.
Nadomestila za prostore za počitek in rekreacijo ne plačujejo zavezanci za plačilo davka od premoženja po Zakonu
o davku občanov za prostore za počitek in rekreacijo.
Nadomestilo se ne plačuje za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost (cerkve, kapele,
župnišča).
Nadomestilo se ne plačuje za stavbe, ki jih uporabljajo
društva in neprofitne organizacije.
Plačila nadomestila se na zahtevo, za dobo 3 let, oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen
del stavbe ali zgradil novo družinsko stanovanjsko hišo, v
primeru, če je Občini Gornji Petrovci plačal stroške za urejanje gradbenih parcel – stavbnega zemljišča (komunalni
prispevek).
Nadomestilo se na zahtevo, za dobo 2 let, oprosti zavezanec, ki je na novo začel s proizvodno dejavnostjo.
Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila, če zavezanec
prejema socialno pomoč.
Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila vloži zavezanec pri občinski upravi Občine Gornji Petrovci. Zahtevek
za oprostitev plačila nadomestila se v primeru, ko zavezanec še ni prejel odločbe Davčne uprave, posreduje občinski
upravi Občine Gornji Petrovci skupaj z dokazili. V primeru že
izdane odločbe Davčne uprave pa je možna pritožba skladno
s pravnim poukom v izdani odločbi.
Zahtevku za oprostitev plačila nadomestila se ne ugodi,
oziroma se že odobrena oprostitev ukine, če se v postopku
ugotavljanja dejanskega stanja ugotovi:
– da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena
socialna varnost zavezancev in drugih oseb, ki živijo z zavezancem v isti stanovanjski enoti,
– da z zavezancem živijo osebe, ki pridobivajo dohodke,
– da zavezanec ni na novo začel s proizvodno dejavnostjo.
O oprostitvi plačila nadomestila iz tega odloka odloča
občinski svet na predlog strokovne komisije za pritožbe, ki
jo imenuje župan.
VIII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe, če ni v tem odloku drugače določeno.
Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
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IX. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo 200.000,00 SIT, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– občinski upravi Občine Gornji Petrovci ne posreduje
vseh potrebnih podatkov za izračun nadomestila (18. člen),
– ne poda resničnih podatkov (18. člen),
– v roku 15 dni po nastali spremembi le-te ne prijavi
občinski upravi Občine Gornji Petrovci (18. člen).
Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 80.000,00 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
X. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 133/03 in 38/04).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.

Št.

375.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Gornji Petrovci za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v
letu 2006 znaša 0,70 SIT.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2006 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi 5. odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda,
katerega ustanoviteljica je Občina Gornji Petrovci, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Javni stanovanjski sklad Občine Gornji Petrovci se za določitev osnovne
plače uvrsti v 40. plačni razred.
Št. 110-01/2005-9-FŠ
Gornji Petrovci, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

KAMNIK
376.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005), 11. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci in
16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
26/1999 in 108/01) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci
na 19. redni seji dne 17. 1. 2006 sprejel
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Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci za leto
2006
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Št. 420-08/2006-4-FŠ
Gornji Petrovci, dne 24. januarja 2006

Št. 420-08/2006-3-FŠ
Gornji Petrovci, dne 24. januarja 2006
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Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne
razrede za določitev osnovnih plač delovnih mest direktorjev
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik,
naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Antona Medveda Kamnik se za določitev
osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik se za določitev osnovne plače uvrsti v 45.
plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Agencija za
razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik se za določitev osnovne plače uvrsti v 38. plačni razred.
Št. 11000-1/2005-1/1
Kamnik, dne 25. novembra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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377.
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Št. 102-03-0001/98
Majšperk, dne 29. novembra 2005

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za del ureditvenega načrta
za Gradiško III, ki ga je izdelal ZUM d.o.o., pod
številko naloge 5026

Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 31. členom Statuta občine
Kungota (Uradni list RS, št. 12/2004), objavlja župan Občine
Kungota

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za del ureditvenega načrta
za Gradiško III, ki ga je izdelal ZUM d.o.o.,
pod številko naloge 5026
1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III leži v jugovzhodnem delu naselja Gradiška. Velikost območja obravnavanega občinskega
lokacijskega naselja je ca. 7.3 ha.
2. Navedeni akt bo javno razgrnjen od 30. 1. 2006 do
28. 2. 2006, v prostorih Občine Kungota in bo na vpogled v
času uradnih ur, in sicer
– v ponedeljek,
torek in petek
od 9. do 11.30 ure;
– v sredo
od 9. do 11.30 ure in 14.00
do 16.00 ure;
– v četrtek
od 9. do 11.30 ure in 13.00
do 14.30 ure.
3. V času javne razgrnitve lahko k navedenemu aktu
podajo svoje pripombe pravne in fizične osebe.
Pripombe lahko posredujete pisno na naslov Občina
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ali jih vpišete v
knjigo pripomb v prostorih Občine Kungota.
Rok za oddaji pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 28. 2. 2005.
4. Javna razprava o predlogu akta bo v sredo 15. februarja 2006, ob 16. uri v prostoru dvorane v Zg. Kungoti
– Plintovec 1.
Št. 30003-39/2004
Kungota, dne 23. januarja 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

MAJŠPERK
378.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05), Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05)
izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev
osnovne plače direktorja občinske uprave, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja občinske uprave Občine Majšperk se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
Sklep začne veljati s 1. 3. 2006.

POSTOJNA
379.

Odlok o urejanju javne razsvetljave na
območju Občine Postojna

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3., 5. in 7. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99) ter 16.,
61. in 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o urejanju javne razsvetljave na območju
Občine Postojna
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja izbirne gospodarske
javne službe urejanje javne razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Postojna tako, da
določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Izvajalec javne službe opravlja dejavnost na celotnem
območju Občine Postojna.
Občina Postojna zagotavlja javno službo s podelitvijo
koncesije osebam zasebnega prava, javnim podjetjem, podjetjem v mešani lasti ali s svojim javnim podjetjem.
III. VRSTE IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Predmet izvajanja javne službe so naslednje storitve:
– osvetlitev občinskih cest v naseljih,
– osvetlitev javnih zelenih površin (parkov, peš prehodov in podobno),
– osvetlitev pročelij javnih objektov,
– osvetlitev javnih površin (parkirišča, trgi, igrišča in
podobno) in

Uradni list Republike Slovenije
– okrasna osvetlitev javnih površin v času novoletnega
in drugega praznovanja,
– osvetlitev pomembnejših kulturnih spomenikov.
4. člen
Obseg storitev javne službe iz 3. člena tega odloka je
določen na podlagi sprejetega vsakoletnega programa izvajanja javne službe:
– osvetlitev občinskih cest in javnih zelenih površin je
vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva,
– osvetlitev se začne oziroma konča pri naravni svetlobi
okrog 25 luksov,
– osvetlitev pročelij stavb v lasti Občine Postojna je
odvisna od določenega obsega osvetlitve in časa trajanja
osvetlitve,
– osvetlitev javnih površin (parkirišča, trgi, igrišča in podobno) je odvisna od določenega obsega osvetlitve in časa
trajanja osvetlitve,
– okrasna osvetlitev javnih površin v času novoletnega
in drugega praznovanja je odvisna od določenega obsega
osvetlitve in časa trajanja osvetlitve,
– osvetlitev pomembnejših kulturnih spomenikov je
odvisna od določenega obsega osvetlitve in časa trajanja
osvetlitve.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV
5. člen
Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev urejanja
javne razsvetljave so:
1. Infrastrukturni objekti in oprema, ki jih sestavljajo:
– svetilke javne razsvetljave na pročeljih objektov,
– svetilke javne razsvetljave na drogovih,
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– omrežje s kabelsko kanalizacijo, razvodi in napeljavo
javne razsvetljave,
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča,
– nadzorni center in podobno.
2. Izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
6. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno z na
občinskem svetu sprejetim ovrednotenim programom izvajanja javne službe, ki ga pripravi do konca junija tekočega
leta, usklajenega s pristojnim organom Občine Postojna, za
naslednje leto. Program izvajanja javne službe je osnova za
pripravo proračuna za naslednje leto.
Program izvajanja javne službe mora vsebovati:
– obseg storitev,
– cene storitev,
– program varčevanja z energijo,
– višino sredstev za vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih objektov komunalne infrastrukture javne službe in višino potrebnih sredstev.
Izvajalec mora vsako leto, najkasneje do 31. marca, poslati pristojnemu organu Občine Postojna poročilo o svojem
delu v preteklem letu.
7. člen
Izvajalec mora v svojem imenu in za potrebe Občine
Postojna voditi evidenco – kataster o objektih gospodarske
infrastrukture javne službe, in sicer o:
– vrsti objektov, naprav in napeljav,
– lokaciji,
– tehničnih lastnostih,
– številu,
– lastništvu in drugih pomembnih podatkih.
Kataster se vodi v pisno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
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Kopijo sproti vnesenih podatkov v kataster izroča izvajalec Občini Postojna najmanj dvakrat letno.
V primeru, da se spremeni organizacijska oblika izvajanja javne službe, je izvajalec dolžan izročiti kataster Občini
Postojna v celoti.
8. člen
V okviru izvajanja javne službe je izvajalec dolžan:
– upravljati sistem javne razsvetljave,
– redno vzdrževati drogove svetilk javne razsvetljave, ki
obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo svetlobnih teles, pleskanje drogov, popravilo drogov ter čiščenje svetilk,
– redno vzdrževati prižigališča, nadzorne in krmilne
naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave ter druge
naprave,
– izvajati dela na investicijskem vzdrževanju javne razsvetljave,
– zamenjavati dotrajane drogove in svetlobna telesa,
– zagotavljati organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za nemoteno opravljanje storitev v skladu s sprejetim
programom izvajanja javne službe, veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
– opravljati nadzor nad stanjem drogov svetilk, svetlobnih teles in žarnic na terenu,
– vpisovati spremembe v evidenco – kataster,
– obešati zastave in drugo opremo na drogove svetilk
(obešank, transparentov, novoletne okrasitve in podobno),
– pripravljati razvojne programe za javno službo,
– pridobivati investicijsko in projektno dokumentacijo ter
upravna dovoljenja,
– izvajati kontrolne meritve,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka,
– izdajati strokovna mnenja in dokumentacijo za izdajo
upravnega dovoljenja,
– izdajati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega
akta, projektne pogoje in soglasja projektnim rešitvam na
podlagi predložene dokumentacije.
Za pogoje iz zadnje alinee tega člena izvajalec zaračuna materialne stroške v višini, ki jo določi Občinski svet
Občine Postojna.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
9. člen
Uporabniki storitev javne službe so občani in vsi drugi,
ki so na območju Občine Postojna.
Z zagotavljanjem izvajanja storitev v skladu s tem odlokom se zagotavlja splošna in prometna varnost ter varnejše
gibanje uporabnikov v nočnem času, osvetlitev pročelij objektov in ostalih javnih površin prispevajo tudi k lepšemu videzu
kraja osvetlitve.
10. člen
Prepovedano je:
– poškodovati drogove svetilk,
– razbijati svetilke in svetlobna telesa,
– posegati v instalacije in opremo javne razsvetljave,
– lepiti plakate na drogove javne razsvetljave,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini drogov
javne razsvetljave,
– onemogočati dostop do drogov javne razsvetljave,
– delovanje novoletne osvetlitve izven obdobja od 1. decembra tekočega leta do 10. januarja naslednjega leta.
11. člen
Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe je, razen izvajalcu, dovoljeno samo s soglasjem Občine
Postojna, ki ga izda pristojni organ.
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12. člen
Uporabnik je dolžan nastalo škodo, ki jo je povzročil z
dejanjem iz prejšnjega člena tega odloka, poravnati na podlagi ocene izvajalca javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javna služba se financira:
– iz proračuna Občine Postojna in
– iz drugih virov.
Občine Postojna zagotavlja izvajalcu javne službe sredstva iz proračuna za opravljene storitve, ki jo je dolžan opravljati v skladu s sprejetim programom izvajanja javne službe
ob upoštevanju standardov in normativov iz tega odloka.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so:
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– drogovi in svetlobna telesa,
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave – prižigališča, merilna mesta in podobno.
Objekti, naprave in instalacije javne gospodarske infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega člena so večinoma
izvedeni v skupnih objektih in kabelskih kanalizacijah z ostalimi napravami in instalacijami za prenos električne energije,
prav tako tudi zračne instalacije, ki so izvedene po skupnih
drogovih v uporabi Občine Postojna in izvajalca javne službe
za oskrbo in distribucijo električne energije, zato bo moral
izvajalec javne službe urejanja javne razsvetljave sodelovati
z izvajalcem javne službe za oskrbo in distribucijo električne
energije.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za
katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana
kazenska sankcija, opravlja organ Občine Postojna, pristojen
za nadzor.
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18. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik-uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju z 11. členom.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Do podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave po tem odloku oddaja
Občina Postojna opravljanje javne službe v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Ta odlok začne veljati v roku 6 mesecev po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35203-8/2005-2
Postojna, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

380.

Odlok o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno
vodo v KS Razdrto

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99) ter 16., 60.,
61. in 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v
KS Razdrto
I. SPLOŠNE DOLOČBE

IX. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 6. členom,
– ravna v nasprotju s 7. členom,
– ravna v nasprotju z 8. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
17. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjo alinejo 10. člena,
– ravna v nasprotju z 11. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz četrte,
pete, šeste in sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.

1. člen
Ta odlok določa oddajo v upravljanje in izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in lokalnega
vodovodnega omrežja v KS Razdrto.
Upravljavec javne službe po tem odloku je KS Razdrto.
2. člen
Javna služba se izvaja na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih ter drugih
standardov in normativov.
II. PRENOS V UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE
3. člen
Občina Postojna v skladu s 35. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98)
in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99)
prenaša neposredno v upravljanje dejavnost oskrbe s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in lokalnega vodovodnega
omrežja na območju KS Razdrto na KS Razdrto.
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4. člen
KS Razdrto je dolžna v roku 6 mesecev od objave tega
odloka v Uradnem listu RS urediti sistem za oskrbo s pitno
vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s
pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter opraviti prenos v izvajanje javne službe pravni ali fizični osebi, ki ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti
in izpolnjuje predpisane organizacijske, kadrovske, tehnične
in druge standarde in normative za opravljanje dejavnosti.
III. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE, OBJEKTI IN NAPRAVE
5. člen
Dejavnost javne službe oskrbe s pitno vodo obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno
vodo,
– zagotavljanje oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom
na območju KS Razdrto, ki se glede na geografsko lego
oskrbujejo ali bi se lahko oskrbovali s priključitvijo na lokalno
vodovodno omrežje v upravljanju KS Razdrto,
– zagotavljanje vzdrževanja objektov in naprav,
– izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
– priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
– zagotavljati ustrezne tehnične parametre v skladu s
predpisi, ki urejajo področje varstva pred požarom,
– zagotavljanje ustrezne tehnične opremljenosti za pripravo in kontrolo kvalitete pitne vode,
– izvajanje potrebne posodobitve, rekonstrukcije in dograditve sistema v skladu s sprejetim ovrednotenim programom dela, ki ga izvajalec javne službe pripravi vsako leto do
30. novembra za naslednje leto, potrdi pa Občinski svet,
– izdelavo poročil o opravljenih delih v preteklem letu
najkasneje do 31. marca tekočega leta,
– vodenje katastra objektov in naprav za oskrbo s pitno
vodo.
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8. člen
Upravljavec in izvajalec javne službe opravljata javno
službo oskrbe s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi s tem, da vse pravice, dolžnosti, obveznosti in
odgovornosti Občine Postojne prevzema KS Razdrto.
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8. člen
Upravljavec mora pri oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo upoštevati veljavne
predpise.
Cene storitev na predlog upravljavca javne službe oblikuje in potrjuje Občinski svet Občine Postojna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom se
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih javnih službah,
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna, Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Postojna, Odloka o tarifnem sistemu oskrbe
z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in Pravilnika o določanju
upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev in storitev
pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski in drugih dejavnostih na
območju občine Postojna s tem, da vse pravice, dolžnosti,
obveznosti in odgovornosti Občine Postojne prevzema KS
Razdrto.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 35205-16/2005-2
Postojna, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

IV. OSNOVNE NALOGE UPRAVLJAVCA IN IZVAJALCA

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
UPRAVLJAVCA

Stran

V. TARIFNI SISTEM IN CENE STORITEV

6. člen
Objekte in naprave javne službe sestavlja lokalno vodovodno omrežje z vodnimi viri, ki morajo izpolnjevati tehnične,
sanitarne in druge standarde in normative.

7. člen
Osnovne zahteve, ki jih morata izpolnjevati upravljavec
in izvajalec:
– pridobiti za odvzem pitne vode vodno pravico,
– zagotovljati kvaliteto pitne vode v skladu z veljavnimi
predpisi,
– upravljavec mora plačevati vse predpisane državne
dajatve kot so vodna povračila, taksne za obremenjevanje
okolja in ostale dajatve v skladu z veljavnimi predpisi,
– v odvisnosti od lastništva objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo morajo vsi lastniki podpisati dogovor, da se
vodna pravica novim potrošnikom ne omejuje,
– izvajati notranji nadzor kontrole in dajanje poročil pooblaščenim institucijam v skladu z veljavnimi predpisi,
– ustrezno kadrovsko strukturo zaposlenih v skladu z
veljavnimi predpisi.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
381.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 73/05 in 103/05), se na podlagi prevedb pristojnih ministrstev formalno določijo plačni razredi za določitev osnovne
plače ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmarje
pri Jelšah:

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
a) Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Otroški
vrtec Šmarje pri Jelšah se za določitev osnovne plače uvrsti
v 45. plačni razred;
b) delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica
Šmarje pri Jelšah se za določitev osnovne plače uvrsti v
44. plačni razred;
c) delovno mesto direktorja Razvojne agencije Sotla se
za določitev osnovne plače uvrsti v 40. plačni razred.
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Št. 11001-0006/05
Šmarje pri Jelšah, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

TREBNJE
382.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta za kamnolom Brezje, okoljskega
poročila in njegove revizije

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 43. člena Zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 41. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je župan Občine
Trebnje dne 25. 1. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za kamnolom Brezje, okoljskega poročila
in njegove revizije

Uradni list Republike Slovenije
ZREČE
383.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače ravnateljice javnega zavoda Vrtec Zreče, katerega ustanoviteljica je Občina Zreče,
naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorice v plačni razred
Delovno mesto ravnateljice Javnega zavoda Vrtec Zreče Marije Kovše se za določitev osnovne plače uvrsti v
46. plačni razred.
Št. 110-05-02/2005-7
Zreče, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

1. člen
Javno se razgrnejo predlog lokacijskega načrta za kamnolom Brezje, okoljsko poročilo za pripravo in sprejemanje
lokacijskega načrta za kamnolom Brezje in revizijsko poročilo
okoljskega poročila.
2. člen
Predlog lokacijskega načrta, okoljsko poročilo in revizijsko poročilo bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine
Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v Gasilnem domu Štatenberk, dne 14. 2. 2006 ob
17. uri.
4. člen
Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjen predlog
lokacijskega načrta bodo zainteresirani lahko podali v času
javne razgrnitve ali na javni obravnavi.
Mnenje in pripombe na okoljsko poročilo imajo pravico
podati fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katerega se nanaša lokacijski načrt stalno prebivališče ali sedež
ali ima v lasti nepremičnino, in nevladne organizacije, katerim
minister z odločbo podeli status nevladne organizacije.
Mnenja in pripombe bo možno posredovati tudi pisno na
naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-00001/2004
Trebnje, dne 25. januarja 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

Sklep o uvrstitvi direktorice v plačni razred

ŽIROVNICA
384.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače ravnatelja/direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina Žirovnica,
naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, se
za določitev osnovne plače uvrsti v 37. plačni razred.
Sklep stopi v veljavo, ko da nanj soglasje Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2006
dalje.
Št. 01508-0001/2005-rb
Žirovnica, dne 28. novembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Odlok o komunalnem prispevku na območju
Občine Žužemberk

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 112/02), Navodila za izračun komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04)
ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk
na 24. seji dne 19. 1. 2006 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku na območju Občine
Žužemberk
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa izračun komunalnega prispevka, odmera komunalnega prispevka in oprostitve ter zmanjšanja plačila komunalnega prispevka v Občini Žužemberk.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno
infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu
zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja
oskrbovalnih sistemov, se komunalni prispevek izračuna na
podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme občinski svet.
Gre za območja, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti
(občinskimi lokacijskimi načrti) in za območja z zgrajenim
kanalizacijskim sistemom.
Na območjih, ki so v celoti ali delno komunalno opremljena, se komunalni prispevek izračuna na način, ki je
določen z odlokom o komunalnem prispevku.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč pri
100% opremljenosti in izrabi 1,00 na območju Občine Žužemberk znašajo na dan 31. oktober 2005 1.120,74 SIT/m2
stavbnega zemljišča in se pri izračunu komunalnega prispevka revalorizirajo z mesečnimi indeksi rasti cen za ostalo nizko
gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
V povprečnih stroških opremljanja je upoštevana opremljenost v deležih, razvidnih v naslednjih tabelah:
Individualne komunalne naprave:
Vrsta komunalne opremljenosti
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
Skupaj pri maksimalni opremljenosti

Delež %
14,103%
3,536%
17,639%

Kolektivne komunalne naprave:

Vrsta komunalne opremljenosti
1. Ceste
1.1. Makadamske ceste

Delež %
79,876 %
65,483 %
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Vrsta komunalne opremljenosti
1.2. Asfaltirane ceste
2. Javna razsvetljava
Skupaj pri maksimalni opremljenosti
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Delež %
14,393 %
2,485 %
82,361 %

Za različne izrabe stavbnega zemljišča se povprečni
stroški opremljanja izračunajo tako, da se pomnoži delež izrabe s povprečnim stroškom opremljanja stavbnega zemljišča
(1.120,74 SIT/m2).
Izraba stavbnega zemljišča je razmerje med neto površino objekta in površino gradbene parcele, pri čemer je:
– površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno
zemljišče), ki je opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– neto površina investitorjevega objekta, ki je opredeljena
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odmera komunalnega prispevka je odvisna tudi od namembnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem se
objekt nahaja.
Prispevne stopnje za namembnost oziroma vrsto objekta
ali njegovega dela se pri izračunu komunalnega prispevka
odčitajo v naslednji tabeli:

Nameni
Faktor
a) Gospodarski namen:
predelovalne in proizvodne dejavnosti,
gradbeništvo
2,00
b) Trgovina in posredništvo:
trgovina in posredništvo
2,00
c) Storitvena dejavnost 1:
kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
0,30
d) Storitvena dejavnost 2:
finančne in bančne storitve, zavarovalništvo,
promet z nepremičninami
2,00
e) Storitvena dejavnost 3:
druge storitvene dejavnosti
2,00
f) Družbena dejavnost:
javna uprava, obramba, izobraževanje,
zdravstvo, socialno varstvo, ostali objekti,
namenjeni kulturni ali družbeni dejavnosti
1,00
g) Stanovanjski objekti:
stanovanja, stanovanjske hiše
1,00
h) Zidanice nad kletjo
3,00
i) Parkirišča*
0,35
*Gre za nepokrita parkirišča za oddajanje v najem, za
izgradnjo katerega je potrebno gradbeno dovoljenje
Pri določitvi namembnosti se smiselno uporabljajo predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Območja, v katerem se nahaja investitorjev objekt, so
naslednja:

Območja
I. območje
II. območje

Naselja
Žužemberk, Dvor, Jama pri Dvoru,
Prapreče, Zafara
Dešeča vas, Dolnji Križ, Dolnji Kot,
Budganja vas, Ratje, Sela pri Hinjah,
Gornji Kot, Gornji Križ, Gradec, Hinje, Hrib
pri Hinjah, Šmihel pri Žužemberku, Klopce,
Lašče, Lazina, Lopata, Veliko Lipje, Malo
Lipje, Pleš, Mačkovec pri Dvoru, Podgozd,
Poljane pri Žužemberku, Prevole, Visejec,
Reber, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Stavča
vas, Vrhovo pri Žužemberku, Trebča vas,
Sadinja vas pri Dvoru, Žvirče, Zalisec
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III. območje
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Boršt pri Dvoru, Podlipa, Sela pri Ajdovcu,
Gornji Ajdovec, Dolnji Ajdovec, Klečet,
Veliki Lipovec, Brezova reber pri Dvoru,
Drašča vas, Mali Lipovec, Plešivica,
Vinkov vrh, Srednji Lipovec,

Ustrezni faktorji za območje se pri izračunu komunalnega
prispevka odčitajo iz naslednje tabele:

Območje
I. območje
II. območje
III. območje

Faktor
2,5
1,5
0,9

4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka iz četrtega odstavka 2. člena se upoštevajo naslednji elementi:
a) površina gradbene parcele (stavbišče in funkcionalno
zemljišče), ki je opredeljeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
b) neto površina investitorjevega objekta, ki je opredeljena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
c) izraba stavbnega zemljišča, ki je razmerje med bruto
površino objekta in površino gradbene parcele,
d) dejanska opremljenost gradbene parcele z javno infrastrukturo, ki se ugotovi iz lokacijske informacije,
e) faktor namembnosti objekta,
f) faktor za območje, v katerem objekt leži.
Pri izračunu se upošteva individualni pristop, kar pomeni, da se obravnava vsak primer posebej in da zavezanci
plačajo samo za tisto infrastrukturo, ki jo dejansko ima njihova parcela.

5. člen
V primeru novogradenj se komunalni prispevek izračuna po naslednji enačbi:
a x d x e x n x o = komunalni prispevek v SIT
pri čemer je:
a – površina gradbene parcele v m2
d – dejanska opremljenost gradbene parcele v %
(seštevek% iz tabele individualne in kolektivne komunalne rabe)
e – povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča
v SIT/m2 gradbene parcele pomnoženi z odstotkom izrabe
gradbene parcele
n – faktor namembnosti objekta
o – faktor območja
Pri večnamenskih objektih se izračuna odstotke površin
po posameznih namenih glede na celotno površino objekta,
ki se jih pri izračunu komunalnega prispevka pomnoži z
ustreznimi faktorji in se smiselno uporablja tudi pri ostalih
primerih izračuna komunalnega prispevka.
6. člen
V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij, nadomestnih gradenj in novogradenj na gradbenem zemljišču, kjer
se že nahaja objekt, je za izračun komunalnega prispevka
potrebno ugotoviti razliko med novo predvideno izrabo gradbenega zemljišča in obstoječo izrabo gradbenega zemljišča.
Na podlagi tako ugotovljene razlike se iz tabele izrabe gradbene parcele odčita višino poprečnih stroškov opremljanja
gradbene parcele.
Ostali elementi za izračun so enaki kot pri novogradnji.
Način izračuna komunalnega prispevka se pri nadomestni gradnji upošteva samo v primeru gradnje isto namenskega objekta na mestu obstoječega objekta. V primeru
gradnje nadomestnega objekta z drugim namenom, se od
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izračunanega komunalnega prispevka za nov objekt odšteje
izračunani komunalni prispevek za obstoječi objekt.
V primeru nadomestne gradnje, ko je faktor izrabe gradbene parcele za novi objekt manjši od faktorja izrabe za obstoječi objekt, investitor pa gradi večji objekt od obstoječega,
se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim
prispevkom, izračunanim za novi objekt in komunalnim prispevkom, izračunanim za obstoječi objekt.
V lokacijski informaciji in projektu za izdajo gradbenega
dovoljenja morajo biti navedeni podatki o bruto površinah
obstoječih objektov in o površini posameznih prostorov po
posameznih namenih uporabe, o obremenitvah posameznih
infrastrukturnih objektov in naprav in o površinah obstoječih funkcionalnih zemljišč. Enako velja za novo predvideno
stanje.
Višina komunalnega prispevka se v teh primerih izračuna po naslednji enačbi:
a1 x d1 x e1 x n x o = komunalni prispevek v SIT

v%

pri čemer je:
a1 – nova površina gradbene parcele v m2
d1 – nova dejanska opremljenost gradbene parcele

e1 – povprečni stroški opremljanja gradbene parcele v
SIT/m2 gradbene parcele pri novi izrabi gradbene parcele,
odčitani pri razliki med novim in obstoječim stanjem
n – faktor namembnosti objekta
o – faktor območja
7. člen
Pri spremembi namembnosti dela ali celotnega objekta
in pri nespremenjeni izrabi gradbene parcele se komunalni
prispevek izračuna kot razlika med izračunanim komunalnim
prispevkom pri prispevni stopnji za namembnost objekta za
obstoječe stanje in izračunanim komunalnim prispevkom pri
prispevni stopnji za novo predvideno stanje.
8. člen
V primeru, ko je razlika med izračunanim komunalnim
prispevkom za novo ali obstoječe stanje manjša ali enaka
nič ob pogoju, da se priključki oziroma zmogljivost javne infrastrukture ne povečujejo, investitor ne plača komunalnega
prispevka.
9. člen
V primerih, ko je na gradbeni parceli več objektov,
funkcionalna zemljišča k posameznim objektom pa niso opredeljena, se za površino gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka za posamezen objekt upošteva delež
gradbene parcele v razmerju neto površine posameznega
objekta.
Investitorjem, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja
in se priključujejo na lokalno javno infrastrukturo individualne
rabe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana ali s prostovoljnimi
prispevki fizičnih oseb ali samostojno s sredstvi občine, se
dovoli priključitev šele po plačilu ustreznega dela stroškov gradnje oziroma rekonstrukcije. Pripadajoči del stroškov odmeri
pristojni občinski organ z odločbo na podlagi vloge investitorja.
Od tako izračunanega komunalnega prispevka se odštejejo
olajšave, če investitor predloži dokazila o vlaganjih v izgradnjo
infrastrukturnega omrežja, na katero se investitor priključuje.
III. OPROSTITVE IN ZMANJŠANJA ODMERE
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne
infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj in za objekte,
za katere je investitor Občina Žužemberk.
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11. člen
Stroški izvedbe neposrednih priključkov objekta na
obstoječe omrežje in prispevki, ki jih za posamezno infrastrukturno omrežje investitorjem zaračunavajo javna podjetja
pred priključitvijo objektov nanj, niso predmet tega odloka in
olajšav.
12. člen
Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je investitor upravičen,
– do višine svojega vložka, v primeru da je vlagal lastna
sredstva in delo v izgradnjo posameznega infrastrukturnega
omrežja preko občine,
– do višine svojega vložka, v primeru da je financiral
izgradnjo javne komunalne infrastrukture v soglasju s pristojnim podjetjem,
– v višini 30% v primeru, da prihaja investitor iz »mlade
družine«, pri čemer se za te štejejo družine z vsaj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen,
– do 80% v primeru, da gre za podjetje s sedežem ali
poslovno enoto v Občini Žužemberk, ki bo z investicijo odprlo
nova delovna mesta, na predlog župana. Župan mora o tem
poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
V teh primerih mora investitor predložiti naslednja dokazila:
– za vlaganja sredstev in dela v izgradnjo infrastrukture preko občine, račun, blagajniški prejemek ali potrdilo
občine,
– za vlaganja preko pristojnega podjetja dokazilo in
pisno izjavo pristojnega podjetja,
– za uveljavitev statusa mlade družine uradni dokument, iz katerega je razvidna starost družinskih članov.
Če je bila za odkup zemljišča sklenjena pogodba z občino, iz katere je razvidno, da je investitor ali predhodni lastnik
že plačal določen strošek komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča, se od izračunanega komunalnega prispevka za
novo stanje odšteje del pogodbene vrednosti (revalorizirane
z indeksom rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije), ki jo ob upoštevanju določil
tega odloka lahko štejemo kot del že plačanega komunalnega prispevka.
Pretekla vlaganja se upoštevajo za obdobje 5 let od
dneva izdaje odločbe in se revalorizirajo z indeksom rasti
cen za nizke gradnje.
Vlaganja v infrastrukturo za posamezno komunalno
napravo in neuveljavljene olajšave se v primeru že odmerjenega komunalnega prispevka priznajo samo do višine,
izračunane v skladu s tem odlokom. Vrednost posamezne
komunalne infrastrukture se določi v odstotku glede na izhodišča iz 3. člena ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Investitor, ki je kupil nepremičnino, v povezavi s katero
so predhodni lastniki že vlagali v izgradnjo komunalne infrastrukture, je do zmanjšanja plačila komunalnega prispevka
ob izpolnjenih pogojih upravičen v primeru, ko predloži dokazila o predhodnih vlaganjih prejšnjega lastnika v posamezno
infrastrukturno omrežje.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se v skladu s
predpisi o telekomunikacijah in elektro omrežju ne upošteva
opremljenost gradbenega zemljišča s telefonskim omrežjem
in elektro omrežjem ter s tem povezanih vlaganj pri uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega prispevka.
IV. NAČIN ODMERE IN PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
14. člen
Občina na podlagi meril tega odloka odmeri višino komunalnega prispevka in izda odločbo o odmeri komunalnega
prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
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Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Žužemberk pred izdajo gradbenega dovoljenja.
15. člen
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila.
Na podlagi vloge investitorja o tem odloča župan občine. V
tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o plačilu
komunalnega prispevka.
V posebnih primerih lahko o konkretni višini komunalnega prispevka v skladu z zakonom in tem odlokom odloči
župan. O tem mora poročati občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
16. člen
Upravna enota lahko izda investitorju gradbeno dovoljenje samo na podlagi pravnomočne odločbe in dokazila o
plačanem komunalnem prispevku oziroma sklenjene pogodbe z Občino Žužemberk.
V. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
17. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega
omrežja na območju Občine Žužemberk, ki so opredeljene v
razvojnem programu občine.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-92/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

386.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja
Žužemberk, Prapreče in Zafara

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03
– ZZK-1) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
št. U-I-20/04-20 z dne 17. 11. 2005, je Občinski svet Občine
Žužemberk na 24. seji dne 19. 1. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja
Žužemberk, Prapreče in Zafara
1. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara (Uradni list RS, št. 98/03 in
82/04) se spremeni in dopolni tako, da se v 50. členu besedilo pod naslovom Morfološka enota 030 I/A2 – mešane
strukture glasi:
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»V tej ME prevladuje novejša pozidava, ki izgublja ruralni značaj.
V tej morfološki enoti je dovoljeno poleg kmetijske opravljati tudi druge dejavnosti, če so na parceli dane prostorske
možnosti za konkretno dejavnost, pri čemer pa mora biti
zagotovljeno, da emisije v okolje ne bodo presegle mejnih
vrednosti, določenih z zakonom za stanovanjsko okolje.
Pri vzdrževalnih delih in rekonstrukcijah obstoječih
objektov ali gradnji na lokacijah objektov, ki se jim z novo
dejavnostjo hkrati spreminja namembnost, morajo posegi
slediti oblikovanju, ki bo upoštevalo lokalno tipologijo in značilne arhitekturne elemente obstoječega objekta, kar velja
tudi za novogradnje.
Novi objekti ne smejo presegati z večino stavb že zastavljeno višino ME, oziroma izstopati iz silhuete streh. Dozidave in prezidave morajo spoštovati obcestno gradbeno linijo
glavnih stavb (stanovanjskih hiš).«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-96/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Mirne Peči in Žužemberka ter naloge, za katere jih pooblašča
zakon in akti, izdani na njegovi podlagi.
3. člen
(1) Redarji so dolžni nositi uniformo samo pri opravljanju
dela iz zgornjega člena med delom, oziroma kadar opravljajo
dela in naloge, ki to zahtevajo.
(2) Izven delovnega časa smejo redarji nositi uniformo
samo ob prihodu na delo in ob odhodu z dela.
(3) Redarji morajo imeti uniformo čisto in urejeno in so
jo dolžni redno vzdrževati.
(4) Redarji, ki nosijo uniformo morajo biti urejeni, imeti
morajo zapete gumbe in zadrge, ter kapo s ščitnikom oziroma klobuček na glavi.
4. člen
Uniforma se nosi v predpisanem kompletu skupaj z
opremo, ki je predpisana v Pravilniku o enotni uniformi,
označbah in opremi občinskih redarjev (Uradni list RS, št.
103/05) (v nadaljevanju: pravilnik).
5. člen
(1) V zaprtih prostorih uprave se lahko namesto suknjiča nosi pulover ali samo srajca.
(2) V zaprtih prostorih uprave ni potrebno nositi pokrivala, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih
vozilih in sredstvih javnega prevoza.
6. člen
Uniformo dobijo redarji v brezplačno uporabo.

387.

Pravilnik o načinu nošenja uniforme in času
uporabe posameznih delov uniforme in
dopolnilnih delov občinskih redarjev

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1UPB1), (Uradni list RS, št. 51/05 in 69/05), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 6. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 108/05) in na podlagi 9. in 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 24. redni seji
dne 19. 1. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o načinu nošenja uniforme in času uporabe
posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov
občinskih redarjev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa enotno uniformo, dopolnilne dele
uniforme, opremo, simbole, nazive in označbe nazivov za
pooblaščene delavce redarstva (v nadaljnjem besedilu: redarji), ki opravljajo dela in naloge v okviru Medobčinskega
inšpektorata in redarstva skupne občinske uprave Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberka
(v nadaljevanju inšpektorat in redarstvo).

7. člen
(1) Uniforma je zimska in letna. Uniformo sestavljajo
tudi dopolnilni deli. Označbe ter simboli po tem pravilniku so
sestavni deli uniforme.
(2) Letna uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma 15. 4. in konča 14. 10. istega koledarskega leta.
Zimska uniforma se nosi v sezoni, ki se začne praviloma
15.10. in konča 14. 4. naslednjega koledarskega leta.
(3) V primeru, da vremenske razmere določenega dne
močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne
oziroma zimske sezone, lahko vodja inšpektorata in redarstva za take dneve, odredi katere dele uniforme bodo redarji
nosili.
III. ŠTEVILO IN ČAS UPORABE POSAMEZNIH DELOV
UNIFORME

je:

8. člen
(1) Število in čas uporabe posameznih delov uniforme
Letna uniforma redarja in redarke:
Del uniforme:

II. NOŠENJE PREDPISANE UNIFORME

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. člen
Uniformo nosijo redarji, ki opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili oziroma izvršujejo naloge iz
občinskih odlokov na območju občine Dolenjske Toplice,

7.
8.
9.

Število
kosov
ob nastopu
hlače
2
hlačno krilo
2
srajca kratki rokav
4
Suknjič/jopič
2
kravata s sponko
2
kapa s ščitnikom
klobuček
2
nogavice
5
čevlji
2
pas
1

Čas trajanja
poznejše
dodelitve:
1 vsako drugo leto
1 vsako drugo leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
5 vsako leto
1 vsako leto
1 vsako drugo leto
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Št.

1.
2.
3.
4.

usnjena torbica
dežni plašč s
kapuco
Dežne hlače s
pasom
delovna kapa

Število
kosov
ob nastopu
1
1

Čas trajanja
poznejše
dodelitve:
1 vsako osmo leto
1 vsako osmo leto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hlače
srajca
suknjič
jopica
kravata s sponko
kapa s ščitnikom,
klobuček
nogavice
čevlji

9.
10.
11.
12.

pas
bunda
usnjene rokavice
šal
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1 vsako drugo leto
2
1 1 vsako drugo leto

15. člen
(1) Zaposleni v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ki hkrati opravlja naloge redarskega in inšpekcijskega
nadzora, uporablja uniformo, označbe in opremo po tem
odloku, le kadar izključno opravlja redarsko nadzorstvo.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-98/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Zimska uniforma redarja in redarke:

Del uniforme:

Stran

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Dopolnilni deli uniforme:

Del uniforme:
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Število
kosov
ob nastopu
2
3
2
2
1

Čas trajanja
poznejše
dodelitve:
1 vsako drugo leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
1 vsako tretje leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto

1
5 5 vsako leto
1 vsako tretje leto2 visoki in nizki
1 1 vsako drugo leto
1 1 vsako četrto leto
1 1 vsako četrto leto
1 1 vsako četrto leto

(2) Uniforma je v barvi, ki je predpisana v pravilniku.

9. člen
Če je redar iz kakršnih koli razlogov odsoten z dela več
kot 6 mesecev oziroma svojega dela ne opravlja na terenu,
se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za toliko
časa, kolikor je bil redar odsoten oziroma svojega dela ni
opravljal na terenu.
10. člen
Po poteku rokov iz 8. člena in ob nadomestitvi z novim,
postanejo posamezni deli uniforme last redarjev, ki so jih
dobili v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice, pas, rokavice in
šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli uniforme in oprema,
se vrnejo.
11. člen
Redarji, ki jim preneha delovno razmerje ali se upokojijo, morajo službeno uniformo, dopolnilne dele in opremo, ki ji
še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.
12. člen
Uniforme, dopolnilne dele in opremo, ni dovoljeno odtujiti, niti je spreminjati v nasprotju s tem pravilnikom.
13. člen
V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali
odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi
kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel.
14. člen
Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in
opreme v uporabo, roku trajanja in vračanja se vodijo v skupni občinski upravi.

388.

Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo
in načinu uporabe službene izkaznice za
inšpektorja

Na podlagi 7. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem
predpisov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 108/05),
drugega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in na podlagi 17. člena Statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00)
je Občinski svet Občine Žužemberk na 24. redni seji dne
19. 1. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe
službene izkaznice za inšpektorja
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec, postopek za izdajo in način
uporabe službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) za
pooblaščene delavce (v nadaljevanju: inšpektorje), ki opravljajo dela in naloge v okviru Medobčinskega inšpektorata in
redarstva skupne občinske uprave Občine Dolenjske Toplice,
Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk (v nadaljevanju
inšpektorat in redarstvo).
2. člen
(1) Službeno izkaznico za inšpektorje izda župan občine, kjer je sedež inšpektorata in redarstva.
(2) V službeni izkaznici se navedejo občine, na območju
katerih inšpektor opravlja svoje naloge.
(3) Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka iz črnega usnja;
– identifikacije kartice;
– kartončka s pooblastilom imetnika službene izkaznice.
3. člen
Besedilo, izpisano na plastificiranem kartončku s pooblastilom iz prejšnjega člena, se glasi: »Imetnik te izkaznice
izkazuje pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru.«
4. člen
(1) Obrazec identifikacije kartice je velikosti 9 x 6 cm.
Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec zaščiti s plastičnim
ovitkom.
(2) Obrazec vsebuje: – v levem zgornjem kotu prostor
za fotografijo velikosti 3 x 3 cm; – pod fotografijo je prostor
za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko
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številko službene izkaznice; – desno od prostora za fotografijo so grbi vseh občin, poleg tega pa napis “OBČINA (ime
občine)”– za vse tri občine; – pod napisom “OBČINA (ime
občine)” je napis “SLUŽBENA IZKAZNICA”; – pod napisom
“SLUŽBENA IZKAZNICA” je napis “MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT”; – v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis
župana in pečat občine ter datum izdaje.
Službena izkaznica je bele barve, besedilo pa je črne
barve.
(3) Izkaznica ni prenosljiva.
(4) Obrazec službene izkaznice je sestavni del tega
pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
5. člen
(1) Župan vodi register izdanih izkaznic s podatki o: 1.
osebnem imenu in priimku imetnika izkaznice; 2. datumu
izdaje; 3. registrski številki; 4. datumu prenehanja veljavnosti
ali zamenjave izkaznice; 5. razlogu za prenehanje veljavnosti
oziroma zamenjavo izkaznice ter 6. o izkaznicah v hranjenju,
zaradi težje disciplinske kršitve inšpektorja.
(2) Župan lahko za vodenje registra izdanih izkaznic
pooblasti uradno osebo na položaju, zaposleno v skupni
občinski upravi Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč
in Občine Žužemberk.
6. člen
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice,
2. razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za
katero ni predpisanih inšpektorskih pooblastil,
3. odvzemom pooblastila, izdanega na podlagi 4. člena
Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 108/05).
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico vrniti županu oziroma osebi, pooblaščeni za vodenje
registra izdanih izkaznic.
(3) Izkaznica se glede na tretji odstavek tega člena
inšpektorju odvzameta za čas do dokončnosti odločbe o
disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve
ne sme opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.
7. člen
Izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu
Republike Slovenije,
2. če je poškodovana,
3. če je imetnik spremenil osebno ime.
V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se
izkaznica uniči. Komisijo za uničenje izkaznic in način uničenja določi direktor občinske uprave. O uničenju se sestavi
zapisnik.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-97/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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Priloga: Obrazec službene izkaznice

MEDOBýINSKI INŠPEKTORAT

MEDOBýINSKI INŠPEKTORAT

Imetnik te izkaznice izkazuje pooblastilo za opravljanje
nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o
inšpekcijskem nadzoru.

PRILOGA

Stran
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389.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne
razrede za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, naslednji

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/H, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 43. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojna
agencija ROD Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v 39. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Lavričeva
knjižnica Ajdovščina, IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina,
se uvrsti v 45. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, se
uvrsti v 49. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Otroški vrtec
Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, se uvrsti v
49. plačni razred.

Uradni list Republike Slovenije
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, ki znašajo 400,00 SIT na
dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva
posamezni plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev znižuje postopoma in sicer:
1. odsotnost otroka do 7 dni – plačilo po odločbi
2. odsotnost otroka od 8 do 14 dni – prispevek staršev
se zniža na 80% plačila po odločbi
3. odsotnost otroka od 15 do 21 dni – prispevek staršev
se zniža na 60% plačila po odločbi
4. odsotnost otroka od 22 do 30 dni – prispevek staršev
se zniža na 50% plačila po odločbi
5. odsotnost otroka nad 30 dni – prispevek staršev se
zniža na 40% plačila po odločbi
3. člen
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa v vseh enotah vrtca od 16.30 do 17.00
ure. Staršem se zaračunava dodatno varstvo otrok v višini
500,00 tolarjev za vsako prisotnost otroka v času od 16.30
do 17.00 ure. Zaradi organizacije dela morajo starši potrebo
po dodatnem varstvu pisno napovedati en teden pred prvo
prisotnostjo otroka.

RS.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Št. 410-0011/06
Grosuplje, dne 25. januarja 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Št. 1001-1/065
Ajdovščina, dne 25. januarja 2006
Župan
Občina Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

POLZELA
GROSUPLJE
390.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) in
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 37. seji dne
25. 1. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje znašajo od 1. 2. 2006 dalje mesečno na
otroka:
– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja
98.144,00 tolarjev
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja
77.149,00 tolarjev

391.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) in Odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/03) na
19. redni seji z dne 21. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Svet Občine sprejme sklep, da se vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Polzele poveča za 2,5%. Vrednost točke za leto 2006
po novem znaša 0,081149 SIT.
Št. 465-01
Polzela, dne 12. decembra 2005
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
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MINISTRSTVA
392.

Pravilnik o načinu vračila trošarine za
energente, ki se porabijo za pogon kmetijske
in gozdarske mehanizacije

Na podlagi desetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za finance, v soglasju z ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

PRAVILNIK
o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za pogon kmetijske
in gozdarske mehanizacije
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec
energentov, porabljenih za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (v nadaljnjem besedilu: gorivo), da pridobi pravico
do vračila trošarine (v nadaljnjem besedilu: vračilo) v skladu
z devetim odstavkom 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni
list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), količine, za
katere je mogoče uveljaviti vračilo, način vračila, carinski organ, ki je pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka za
vračilo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) in roke za vračilo.
2. člen
(kriteriji za vračilo)
(1) Ne glede na vrsto dejansko porabljenega goriva se
za vračilo upošteva znesek trošarine, predpisane za plinsko
olje za pogonski namen.
(2) Vračilo se priznava za dejansko porabo goriva, nabavljenega v Republiki Sloveniji, vendar največ do normativne porabe.
(3) Normativna poraba goriva se določi na leto glede na
površino obdelanih kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: zemljišča) na območju Republike Slovenije
v uporabi upravičenca in katastrsko kulturo, evidentirano v
zemljiškem katastru, ter znaša:
– 200 litrov na 1 hektar njive, travnika, barjanskega
travnika ali ekstenzivnega sadovnjaka;
– 420 litrov na 1 hektar vinograda, plantažnega sadovnjaka, hmeljišča ali vrta;
– 50 litrov na 1 hektar pašnika ali gozdne plantaže;
– 15 litrov na 1 hektar trstičja ali gozda.
(4) Kot površina zemljišč v uporabi se upošteva površina zemljišč v lasti, zakupu ali v uporabi na osnovi drugega
pravnega naslova, zmanjšana za površino zemljišč, danih
v zakup, po stanju v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru ali
evidentiranih pri davčnem organu, in zmanjšana za površino
neobdelanih zemljišč.
(5) Za obdelana se štejejo zemljišča, ki se uporabljajo v
skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih in gozdovih.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do vračila so pravne osebe, samostojni
podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in imajo na dan 30. junija leta, za
katero se vračilo uveljavlja, na območju Republike Slovenije
v uporabi najmanj 10 hektarov gozda ali toliko obdelanih zemljišč, da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov.
4. člen
(način uveljavljanja vračila za fizične osebe)
(1) Upravičenci do vračila, ki so fizične osebe in niso
upravičenci kot samostojni podjetniki posamezniki, uvelja-
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vljajo vračilo pri pristojnem carinskem organu na osnovi računov za porabljeno gorivo v koledarskem letu, enkrat letno
z zahtevkom, ki ga izpolnijo na obrazcu A, katerega vzorec je
v Prilogi 1 k temu pravilniku in je njegov sestavni del, in sicer
najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) V primeru več upravičencev iz prvega odstavka tega
člena v okviru istega gospodinjstva, se za določitev skupne
normativne porabe upošteva skupna površina zemljišč v uporabi vseh članov gospodinjstva, zahtevek pa predloži eden
od uporabnikov zemljišč kot vlagatelj v okviru gospodinjstva.
V tem primeru je potrebno v zahtevku izpolniti pooblastilo za
uveljavljanje vračila trošarine, v katerem se navede ime in
priimek, naslov in davčna številka vseh uporabnikov zemljišč,
ki se upoštevajo za določitev skupne normativne porabe, in
ki ga podpišejo vsi uporabniki zemljišč.
(3) Za gospodinjstvo iz drugega odstavka tega člena
se šteje skupnost oseb, ki imajo skupno stalno ali začasno
bivališče.
(4) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu,
ki ga ugotovi minister za finance.
5. člen
(način uveljavljanja vračila za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike)
(1) Upravičenci do vračila, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, uveljavljajo vračilo pri pristojnem carinskem organu na osnovi računov za porabljeno
gorivo v posameznem mesecu, z zahtevkom, ki ga izpolnijo
na obrazcu B, katerega vzorec je v Prilogi 2 k temu pravilniku
in je njegov sestavni del, in sicer najpozneje do zadnjega
delovnega dne tekočega meseca za pretekle mesece.
(2) Če upravičenec uveljavlja hkrati vračilo za več mesecev, predloži toliko obrazcev iz Priloge 2 tega pravilnika,
za kolikor mesecev vlaga zahtevek.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v mesecu, za
katerega se vračilo uveljavlja, ki ga ugotovi minister za finance. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se
upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na
katerega se zahtevek nanaša.
6. člen
(priznavanje računov)
(1) Za uveljavitev vračila fizičnim osebam se upoštevajo
originalni računi.
(2) Za uveljavitev vračila pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom se upoštevajo kopije računov, ki se glasijo na upravičenca. Šteje se, da se račun glasi
na upravičenca, kadar so na njem navedeni ime in priimek
oziroma naziv, naslov in davčna številka upravičenca.
(3) Upravičenec lahko kot račun za gorivo upošteva
tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na
zemljišču iz drugega člena tega pravilnika. Izvajalec storitve
mora v tem primeru na izstavljenem računu navesti količino
porabljenega goriva in podati izjavo, da sam za to količino
goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.
7. člen
(pristojni carinski organ)
(1) Pristojni carinski organ iz prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika je carinski urad, ki je krajevno pristojen glede
na stalno bivališče vlagatelja zahtevka.
(2) Pristojni carinski organ iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika je carinski urad, ki je krajevno pristojen glede
na sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Za upravičence, ki nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, je pristojen carinski urad, ki je krajevno
pristojen za območje, na katerem ležijo ali pretežno ležijo
zemljišča, na katera se nanaša zahtevek.
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8. člen
(vračilo)
(1) Pristojni carinski organ odloči o vračilu v roku 30 dni
od predložitve popolne vloge.
(2) Vračilo trošarine se upravičencu oziroma vlagatelju
izplača na transakcijski račun v roku 30 dni od dneva, ko
postane odločba izvršljiva.
9. člen
(prenehanje in uporaba prejšnjega podzakonskega akta)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o pogojih in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99), uporablja pa se še za
vračilo pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom za december 2005 ter za vračilo fizičnim osebam
za leto 2005.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 498-03-2/2004/8
Ljubljana, dne 3. januarja 2006
EVA 2005-1611-0186
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Obrazec TRO-A / fiziþne osebe

5

Priloga 1

POOBLASTILO ZA UVELJAVLJANJE VRAýILA TROŠARINE
Zap.
št.

Naslov

Ime in priimek

Davþna številka

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
Pooblašþamo vlagatelja ______________________________________, da vloži zahtevek za vraþilo trošarine za
energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v imenu vseh upraviþencev, þlanov istega
gospodinjstva.

Soglašam, da carinski organ pridobi podatke o zemljišþih iz evidenc davþnega organa2.
Zavezujem se, da bom vrnil katerikoli neupraviþeno pridobljeni znesek.

Kraj in datum: _________________________

Podpis vlagatelja: __________________

URADNI ZAZNAMEK
Številka

Datum

Carinski urad

Vpogled v uradno evidenco
Ime uradne evidence

Datum vpogleda

Ura

Pridobljeni podatki:

Na podlagi devetega odstavka 54. þlena Zakona o trošarinah je vlagatelj za leto __________ upraviþen do vraþila
trošarine za ______________ litrov goriva v znesku ____________________SIT.
Skladno z 9. toþko 28. þlena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/2005 – uradno preþišþeno
besedilo) je ta zahtevek oprošþen plaþila upravne takse.

Podpis uradne osebe__________________

2

Vlagatelj lahko podatke o zemljišþih v uporabi predloži sam, þe ne soglaša, da jih carinski organ pridobi iz evidenc davþnega
organa.
Stran 2 od 3
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Navodila za izpolnjevanje obrazca TRO-A

Ime in priimek

Vpišeta se ime in priimek.

Davþna številka

Vpiše se davþna številka.

Naselje / ulica in hišna številka

Vpiše se popoln naslov.

Poštna številka, kraj in država

Vpiše se poštna številka in kraj ter država.

Številka transakcijskega raþuna

Vpiše se številka transakcijskega raþuna.

Banka ali hranilnica in poslovna enota

Vpiše se banka ali hranilnica in poslovna enota.

Površina zemljišþ v uporabi

Šteje se površina obdelanih zemljišþ v lasti, zakupu ali v
uporabi na osnovi drugega pravnega naslova,
zmanjšana za površino zemljišþ danih v zakup, po
stanju v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru ali
evidentiranih pri davþnem organu in zmanjšana za
površino neobdelanih zemljišþ.

1. njiva, travnik, barjanski travnik, ekstenzivni sadovnjak
2. vinograd, plantažni sadovnjak, hmeljišþe, vrt
3. pašnik, gozdna plantaža
4. - trstiþje

Glede na skupino v katero se uvršþajo kmetijska
zemljišþa se v ustrezno polje vpiše skupna površina
dejansko obdelanih zemljišþ v obliki (ha / a).

- gozd
Koliþina porabljenega goriva (v litrih)

Vpiše se koliþina porabljenega goriva, za katerega se
zahteva vraþilo.

Število raþunov

Vpiše se skupno število raþunov za nabavo goriva, na
podlagi katerih se uveljavlja vraþilo.
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Priloga 2

Zahtevku prilagamo dokazila o zemljišþih v uporabi.

2

Zavezujemo se, da bomo vrnili katerikoli neupraviþeno pridobljeni znesek.

Kraj in datum: _______________________

Podpis pooblašþene osebe upraviþenca: __________________

URADNI ZAZNAMEK
Številka

Datum

Carinski urad

Na podlagi devetega odstavka 54. þlena Zakona o trošarinah je vlagatelj za mesec ___________________ leta
________ upraviþen do vraþila trošarine za ____________ litrov goriva v znesku ________________SIT.

Skladno z 9. toþko 28. þlena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/2005 – uradno preþišþeno
besedilo) je ta zahtevek oprošþen plaþila upravne takse.

Podpis uradne osebe__________________

2

V primeru, da vlagatelj ne predloži dokazil o zemljišþih v uporabi, jih carinski organ pridobi iz uradnih evidenc.
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Obrazec TRO-B / pravne osebe in s.p.

Priloga 2

Navodila za izpolnjevanje obrazca TRO-B
Naziv

Vpišeta se naziv pravne osebe ali samostojnega
podjetnika posameznika.

Koda države sedeža in davþna številka

Vpiše se koda države sedeža in davþna številka.

Naselje / ulica in hišna številka

Vpiše se popoln naslov.

Poštna številka, kraj

Vpiše se poštna številka in kraj.

Številka transakcijskega raþuna

Vpiše se številka transakcijskega raþuna.

Banka ali hranilnica in poslovna enota

Vpiše se banka ali hranilnica in poslovna enota.

Površina zemljišþ v uporabi

Šteje se površina obdelanih zemljišþ v lasti, zakupu ali v
uporabi na osnovi drugega pravnega naslova,
zmanjšana za površino zemljišþ danih v zakup, po
stanju v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru ali
evidentiranih pri davþnem organu in zmanjšana za
površino neobdelanih zemljišþ.

1. njiva, travnik, barjanski travnik, ekstenzivni sadovnjak
2. vinograd, plantažni sadovnjak, hmeljišþe, vrt
3. pašnik, gozdna plantaža
4. - trstiþje

Glede na skupino v katero se uvršþajo kmetijska
zemljišþa se v ustrezno polje vpiše skupna površina
dejansko obdelanih zemljišþ v obliki (ha / a).

- gozd
Koliþina porabljenega goriva (v litrih)

Vpiše se koliþina porabljenega goriva, za katerega se
zahteva vraþilo.

Število raþunov

Vpiše se skupno število raþunov za nabavo goriva, na
podlagi katerih se uveljavlja vraþilo.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f,
52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 108/05) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05,
117/05 in 1/06), se v 27. členu v tretjem in četrtem odstavku
besedilo »od vključno 1. februarja 2006 dalje«, nadomesti z
besedilom »od vključno 1. julija 2006 dalje«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, se, od
vključno 1. julija 2006 dalje, tuji osebi (uvozniku), za uveljavitev oprostitve plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, ni
treba identificirati za namene DDV, če v skladu s carinskimi
predpisi za izvrševanje carinskih obveznosti pooblasti drugo
osebo, da jo zastopa kot posredni zastopnik in če je ta zastopnik identificiran za namene DDV v Sloveniji. V tem primeru
mora obveznosti glede predložitve kvartalnega poročila v
skladu z 39.b členom ZDDV prevzeti zastopnik.«
2. člen
V 85. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obveznost identifikacije iz tretjega odstavka tega
člena se ne nanaša na tisto tujo osebo (uvoznika), ki je identificirana za namene DDV v drugi državi članici, za katero
obveznost predložitve kvartalnega poročila v skladu s petim
odstavkom 27. člena tega pravilnika prevzame zastopnik.«.
3. člen
V 130. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po
plačani realizaciji, mora poleg obrazca DDV-O predložiti še
Prilogo A k obrazcu DDV-O.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev
po plačani realizaciji, ugotovi davčno obveznost po podatkih
iz:
– izdanih in prejetih računov, ki so izključeni iz posebne
ureditve,
– računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma
izdani v tekočem davčnem obdobju in plačani v tekočem
davčnem obdobju, ter
– računov po plačani realizaciji, ki so prejeti oziroma
izdani v predhodnih davčnih obdobjih in plačani v tekočem
davčnem obdobju.«
Dosedanji drugi do osmi odstavek postanejo tretji do
deveti odstavek.
4. člen
V 134. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zastopnik iz
petega odstavka 27. člena tega pravilnika, podatke o vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti pod oznakama 23 in
25 vpiše na podlagi listin uvoznika, iz katerih je razvidna
vrednost dobave blaga v drugo državo članico in so priložene
carinski deklaraciji.«
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5. člen
V 148.a členu se v prvem odstavku za besedo »knjigovodstvu« doda besedilo »ali drugi evidenci«.
6. člen
V 148.f členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev
po plačani realizaciji, v Prilogi A k obrazcu DDV-O, izkaže:
– podatke o obračunanem DDV po računih po plačani
realizaciji, izdanih v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani in podatke o vstopnem DDV po računih
po plačani realizaciji, prejetih v tekočem davčnem obdobju,
za katere v tem obdobju plačilo ni bilo izvršeno in
– podatke o obračunanem DDV po računih po plačani
realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju in podatke o vstopnem
DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih
davčnih obdobjih, za katere je plačilo izvršeno v tekočem
davčnem obdobju.«
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Davčni zavezanec, ki uporablja posebno
ureditev po plačani realizaciji, v obrazec Priloga A k obrazcu
DDV-O, vpiše naslednje podatke iz knjigovodskih evidenc:«
nadomesti z besedilom:
»V Prilogo A k obrazcu DDV-O davčni zavezanec vpiše:«.
V 4. točki se na koncu pika nadomesti s podpičjem in
dodajo 5. do 8. točka, ki se glasijo:
»5. podatke o obdavčenem prometu po izdanih računih
po plačani realizaciji v predhodnih davčnih obdobjih, ki so
plačani v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 11.a (Obdavčen promet) se vpiše znesek
davčne osnove po računih po plačani realizaciji, izdanih v
predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju;
6. podatke o obdavčenih nabavah po računih po plačani
realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere
so plačila izvršena v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 21.a (Obdavčene nabave) se vpiše znesek davčne osnove, po računih po plačani realizaciji, prejetih
v predhodnih davčnih obdobjih, za katere so plačila izvršena
v tekočem davčnem obdobju;
7. podatke o obračunanem DDV po računih po plačani
realizaciji, izdanih v predhodnih davčnih obdobjih, ki so plačani v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 31.a (zavezancem za DDV 8,5%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 8,5% po računih,
izdanih davčnim zavezancem;
– pod oznako 32.a (zavezancem za DDV 20%) se vpiše
znesek obračunanega DDV po stopnji 20% po računih, izdanih davčnim zavezancem;
– pod oznako 33.a (končnim potrošnikom 8,5%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 8,5% po računih,
izdanih končnim potrošnikom;
– pod oznako 34.a (končnim potrošnikom 20%) se vpiše
znesek obračunanega DDV po stopnji 20% po računih, izdanih končnim potrošnikom;
8. podatke o vstopnem DDV po računih po plačani realizaciji, prejetih v predhodnih davčnih obdobjih, za katere so
plačila izvršena v tekočem davčnem obdobju:
– pod oznako 41.a (v Sloveniji 8,5%) se vpiše znesek
vstopnega DDV po stopnji 8,5%;
– pod oznako 42.a (v Sloveniji 20%) se vpiše znesek
vstopnega DDV po stopnji 20%.«.
7. člen
V 148.g členu se v prvem odstavku besedi »Davčni
zavezanec« nadomestita z besedilom »Ne glede na peti odstavek 166. člena tega pravilnika, davčni zavezanec«.
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8. člen
V 148.h členu se v prvem odstavku besedi »Davčni
zavezanec« nadomestita z besedilom »Ne glede na peti odstavek 166. člena tega pravilnika, davčni zavezanec«.
9. člen
V 182.a členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na peti odstavek tega člena, tuji osebi
ni potrebno predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske
številke, če je zastopnik iz petega odstavka 27. člena tega
pravilnika davčni urad obvestil, da za to tujo osebo prevzema obveznost predložitve kvartalnega poročila v skladu z
39.b členom ZDDV.«
10. člen
Priloga VII a (Priloga A k obrazu DDV-O) se nadomesti z novo prilogo, ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov
sestavni del.
Ne glede na prejšnji odstavek se Priloga VII a, ki je sestavni del Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 117/05), uporabi ob predložitvi obračuna DDV-O za
januar 2006.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02-6/2003/53
Ljubljana, dne 27. januarja 2006
EVA 2006-1611-0066
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA VII a: Priloga A k obrazcu DDV-O
Priloga A k obrazcu DDV-O za obdobje:

Firma / Ime in priimek

01 Identifikacijska številka za DDV

Sedež / Stalno prebivališþe

02 Identifikacijska številka za DDV
zastopnika
V SIT (brez stotinov)

I. Vrednosti so brez DDV
Obdavþen promet

11

Obdavþene nabave

21
Vstopni neplaþani DDV po prejetih raþunih
v tekoþem obdobju

II. Obraþunani neplaþani DDV po izdanih raþunih
v tekoþem obdobju
zavezancem za DDV
8,5%

31

v Sloveniji 8,5%

41

zavezancem za DDV
20%

32

v Sloveniji 20%

42

konþnim
potrošnikom 8,5%

33

konþnim
potrošnikom 20%

34

III. Obdavþen promet po raþunih, izdanih v predhodnih obdobjih,
ki so plaþani v tekoþem obdobju
(vrednosti so brez DDV v SIT brez stotinov)
Obdavþen promet

11.a

IV. Obraþunani DDV po raþunih, izdanih v predhodnih obdobjih,
ki so plaþani v tekoþem obdobju

Obdavþene nabave po raþunih, prejetih v predhodnih obdobjih,
za katere so plaþila izvršena v tekoþem obdobju
(vrednosti so brez DDV v SIT brez stotinov)
Obdavþene nabave

21.a

Vstopni DDV po raþunih, prejetih v predhodnih obdobjih,
za katere so plaþila izvršena v tekoþem obdobju

zavezancem za DDV
31.a
8,5%

v Sloveniji 8,5%

41.a

zavezancem za DDV
32.a
20%

v Sloveniji 20%

42.a

konþnim
potrošnikom 8,5%

33.a

konþnim
potrošnikom 20%

34.a

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.

V/Na ________________________________________________

Podpis ______________________________________________

Datum _______________________________________________

Ime in priimek

Priloga A k obrazcu DDV-O

Priloga
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394.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi
podatkov za odmero dohodnine za leto 2005

Na podlagi 324. člena Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05
– ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov
za odmero dohodnine za leto 2005
1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 122/05) se v prilogi v točki
2.2.2.5 v pojasnilu pod oznako 4513 v drugem odstavku
beseda »manj« nadomesti z besedo »več«.
2. člen
V točki 2.3.2. se obrazec 2.3.2.2. Tabelarični prikaz zbirnih podatkov in obrazec 2.3.2.3. Tabelarični prikaz zahtev za
individualne podatke spremenita tako, da se glasita:

»2.3.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov
Zap. št.

Pozicija

Od

Dolžina

Do

Tip polja

1

1

2

2

N

2
3

3
11

10
17

8
7

N
N

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18
26
46
66
70
72
73
85
105
113
123
135
147
155
165

25
45
65
69
71
72
84
104
112
122
134
146
154
164
176

8
20
20
4
2
1
12
20
8
10
12
12
8
10
12

N
AN
AN
N
N
N
AN
AN
N
N
N
N
N
N
N

19

177

188

12

N

Opis polja

Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo prenosi imetništva vrednostih
papirjev in drugih deležev v kapitalu, investicijskih kuponov
Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s presledki)
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih
zapisov
Prazno
Prazno
Prazno
Oznaka dohodka 5200
Prazno
Prazno
Prazno
Prazno
Prazno
Vsota količin ob pridobitvi iz vseh zapisov
Vsota zneskov nabavne vrednosti ob pridobitvi iz vseh zapisov
Vsota zneskov stroškov ob pridobitvi iz vseh zapisov
Prazno
Vsota količin ob odsvojitvi iz vseh zapisov oziroma ob vnovčitvi investicijskih kuponov
Vsota zneskov vrednosti ob odsvojitvi iz vseh zapisov oziroma ob vnovčitvi
investicijskih kuponov
Vsota zneskov stroškov ob odsvojitvi iz vseh zapisov oziroma ob vnovčitvi
investicijskih kuponov

2.3.2.3 Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke
Zap.
št.

Pozicija

Dolžina

Vse

Od

Do

1

2

2

X

2

3

10

8

X

3

11

17

7

X

4

18

25

8

X

5

26

45

20

X

6

46

65

20

X

1

Vrednostni papir Delež v kapitalu, ki ni del
pretežnega lastniškega
deleža

Pretežni lastniški delež

Investicijski kupon

Uradni list Republike Slovenije
7

66

69

4

X

8

70

71

2

X

9

72

72

1

10

73

84

12

11

85

104

20

X

12

105

112

8

Y

13

113

122

10

14

123

134

12

Y

15

135

146

12

Y

16

147

154

8

Y

17

155

164

10

18

165

176

12

y

19

177

188

12

Y
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X
X

X
10 celih mest

Vrednost za
enoto
Stroški
x
10 celih mest

Vrednost za
enoto
Stroški

Y

Y

Y

Y
Y
6 celih in 4 decimalna
10 celih mest
mesta
ali 6 celih in 4 decimalna
mesta*
Vrednost deleža oziroma
Vrednost deleža
vrednost za enoto
Stroški

Stroški

y
y
6 celih in 4 decimalna
10 celih mest
mesta
ali 6 celih in 4 decimalna
mesta*
Vrednost deleža
Vrednost deleža oziroma
vrednost za enoto
Stroški
Stroški

y
6 celih in 4 decimalna
mesta
Vrednost za eno točko
Stroški

* Če je v polju 9 vrednost 1, se vrednost vpiše kot 10-mestno celo število, če je v polju 9 vrednost 2, se vrednost vpiše kot
število s 6 celimi in 4 decimalnimi mesti.

Pomen znakov v tabeli:
X – podatek je obvezen,
Y – podatek je potreben, vendar se dopušča, da ima
vrednost 0 oziroma prazno,
prazno – podatek je prepovedan «

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-08-196/2005/
Ljubljana, dne 23. januarja 2006
EVA 2006-1611-0062
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

395.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B)
izdaja minister za finance

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah Navodila o
pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna

1. člen
V Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) se v 2. členu v
2. točki prvega odstavka besedilo »pravilnik o vsebini, členitvi
in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 48/00;« nadomesti z besedilom
»Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS,
št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04;«.
2. člen
V 6. členu se v 3. točki prvega odstavka beseda »in«
nadomesti s podpičjem, v 4. točki se pika nadomesti z besedo »in«, za 4. točko pa se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.«
3. člen
V 9. členu se v 1. točki prvega odstavka za besedo
»podskupine« dodata besedi »odhodkov oziroma«, besedilo
»Uradni list RS, št. 86/99, 110/99 in 23/00« pa se nadomesti
z besedilom »Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03,
34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/05«.
4. člen
V 12. členu se v 6. točki beseda »in« nadomesti s podpičjem, v 7. točki se pika nadomesti z besedo »in«, za 7. točko
pa se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. podatke o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.«
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa zajema:
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1. obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa in
2. obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti
sistema enotnega zakladniškega računa in obrazložitev
spremembe stanja tolarskih ter deviznih sredstev na zakladniškem podračunu.«
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2006
Ljubljana, dne 25. januarja 2006
EVA 2006-1611-0063
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

enalapril
C09AA02
5 mg                    tableta
1.)
OLIVIN 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.)
OLIVIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
10 mg                     tableta
1.)
OLIVIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.)
OLIVIN 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
20 mg                     tableta
1.)
OLIVIN 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
2.)
OLIVIN 20 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
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396.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi seznama
medsebojno zamenljivih zdravil

Na podlagi 117. člena Zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 2. člena Pravilnika o
razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo
v humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03 in 114/03) je
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke sprejela

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi seznama
medsebojno zamenljivih zdravil
1. člen
V Sklepu o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil (Uradni list RS, št. 7/06) se v 2. členu seznam medsebojno zamenljivih zdravil dopolni z naslednjim:

LEK
LEK

LEK
LEK

LEK
LEK

Rp

059668

Rp

059005

Rp

059064

Rp

059412

Rp

029904

Rp

059102

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5300-2/2006
Ljubljana, dne 26. januarja 2006
EVA 2006-2711-0061
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm l.r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije
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»Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006
dalje.«

Popravki Slovenskih računovodskih
standardov (2006)

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

POPRAVKI
Slovenskih računovodskih standardov (2006)
Slovenski računovodski standardi, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 118/05, se popravijo, kot sledi:
– v SRS 26.32 se besedilo »na svoji seji … 2005.« popravi tako, da se glasi: »na svoji seji 17. novembra 2005.«;
– v SRS 39 se v naslovu poglavja C črta besedilo »oziroma razlage izrazov«;
– v zadnjem stavku SRS 39.49 se beseda »davekke«
pravilno glasi: »davek«;
– črta se SRS 39.55, sedanji SRS 39.56 pa se preštevilči v SRS 39.55;
– v Prilogi k slovenskemu računovodskemu standardu
39 (2006) se v prvem odstavku člena 1.1 oznaka »SRS
39.348« pravilno glasi: »SRS 39.34«.

399.

Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih
objektov in domačij za kulturne spomenike
lokalnega pomena

Popravek
V Odloku o razglasitvi kmečkih objektov in domačij
za kulturne spomenike lokalnega pomena, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 86/05 z dne 26. 9. 2005, se v prvem
odstavku 1. člena 3. točka popravi tako, da se glasi:
»3. Osolnik – Hiša Osolnik 3 (EŠD 5747).«
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Št. 2/06
Ljubljana, dne 11. januarja 2006
dr. Marjan Odar l.r.
Direktor
Slovenski inštitut za revizijo
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400.

Popravek Sklepa o vrednosti točke za obračun
komunalnih taks v Občini Krško za leto 2006

Popravek
V Sklepu o vrednosti točke za obračun komunalnih taks
v Občini Krško za leto 2006, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 9-338/06 dne 27. 1. 2006, se II. točka pravilno glasi:

Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra v
k.o. Breznica in k.o. Prevalje

Popravek
V Sklepu o ukinitvi javnega dobra v k.o. Breznica in k.o.
Prevalje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73-3275/05,
str. 7809, z dne 1. 8. 2005, se pod I. točko površina 1636 m²
popravi na 2305 m².
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

VSEBINA

351.

352.
353.
354.
355.
356.

VLADA

Uredba o spremembi Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih

357.
925

MINISTRSTVA

Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov davčnega
nadzora
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2004–2013)
Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
(UŽU-IP)
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak
(UŽU-MK)

392.
393.

925
928

394.

929

929
1069
1077
1080

395.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila
o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna

1081

396.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi seznama
medsebojno zamenljivih zdravil

1082

358.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu

930

928
929

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske
mehanizacije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005
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USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi Spremembe Odloka o elektro izrabi vodotokov v Občini Podvelka-Ribnica
Odločba o ugotovitvi, da sta prvi odstavek 125.
člena in prvi odstavek 126. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v neskladju z
Ustavo

930

936
936

936
937

1035
1035
1036

AJDOVŠČINA

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

370.

Statut Občine Črna na Koroškem

371.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred direktorja
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

374.
375.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega načrta za Gradiško III, ki ga je izdelal ZUM d.o.o., pod številko
naloge 5026

ČRNA NA KOROŠKEM

1068
1038

DRAVOGRAD

1052
1052

GORNJI PETROVCI

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2006
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

KAMNIK

MAJŠPERK

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

391.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

379.

Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju
Občine Postojna
Odlok o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo
v KS Razdrto

380.

382.

ŠMARJE PRI JELŠAH

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za kamnolom Brezje, okoljskega poročila in
njegove revizije

ZREČE

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

385.

Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk,
Prapreče in Zafara
Pravilnik o načinu nošenja uniforme in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov
občinskih redarjev
Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu
uporabe službene izkaznice za inšpektorja

398.
1052

399.

1055
1055

400.

1056

1068

1056
1058
1059

TREBNJE

384.

397.

1056

POSTOJNA

Sklep o uvrstitvi direktorice v plačni razred

388.

1055

POLZELA

383.

387.

1068

KUNGOTA

378.

386.

389.

373.

377.

1036

OBČINE

372.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

381.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Grosuplje za leto
2006
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljutomer za leto
2006
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2006

376.

933

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina
Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

931

BANKA SLOVENIJE

Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih
rezerv
Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 250letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta
v prodajo in obtok
Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 150letnici rojstva pesnika Antona Aškerca v prodajo in
obtok

GROSUPLJE

390.

ŽIROVNICA

1060
1060
1060

ŽUŽEMBERK

1061
1063
1064
1065

POPRAVKI

Popravki Slovenskih računovodskih standardov
(2006)
Popravek Sklepa o vrednosti točke za obračun
komunalnih taks v Občini Krško za leto 2006
Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in
domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o.
Breznica in k.o. Prevalje

1083
1083
1083
1083
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