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DRŽAVNI ZBOR
4161.

Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o državnem
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdajam

ODLOK
o razpisu splošnih volitev v državni svet
I
Razpisujem splošne volitve v državni svet.

ISSN 1318-0576

VLADA
4162.

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE

II

1. člen

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov
lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2007.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra
2007.

(namen)

III
Za dan razpisa splošnih volitev po tem odloku, s katerim
začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 10. september 2007.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Državna volilna komisija.
Št. 004-01/92-5/43
Ljubljana, dne 4. septembra 2007
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Leto XVII

Ta uredba določa za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih prostorov
pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije
virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje:
– ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih
v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih površin,
– mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za
razsvetljavo nepokritih površin, kjer se izvajajo industrijske,
poslovne in druge dejavnosti,
– mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za
osvetljevanje fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje,
– mejne vrednosti za osvetljenost površin kulturnih spomenikov,
– pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,
– mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na varovanih prostorih
stavb,
– način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe,
– prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih
snopov proti nebu ali površinam, ki svetlobo odbijajo proti
nebu,
– ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje in
– zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa
svetlobnega onesnaževanja.
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2. člen
(uporaba)

(1) Mejne vrednosti in ukrepi, določeni s to uredbo, se
uporabljajo za emisijo svetlobe v okolje, stalno ali občasno
nastajajočo zaradi obratovanja virov svetlobe, ki povzročajo
svetlobno onesnaževanje.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za emisijo svetlobe v okolje, ki nastaja zaradi:
– osvetljevanja notranjih prostorov stavb ali prekritih prostorov gradbenih inženirskih objektov,
– razsvetljave za varovanje, če njeno obratovanje urejajo
predpisi, ki urejajo tehnične sisteme za varovanje, ali standardi
na področju tehničnih sistemov za varovanje,
– vojaških, obrambnih ali zaščitnih dejavnosti na območjih za potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, določenimi s predpisi, ki urejajo prostor, če nastaja
zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter
pri izvajanju medicinske, policijske in druge pomoči,
– varovanja oseb in objektov, ki se varujejo v skladu s
predpisi, ki urejajo varovanje določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov in objektov
policije,
– signalizacije v zračnem prometu v skladu s predpisi, ki
urejajo signalizacijo v zračnem prometu,
– signalizacije v ladijskem prometu v skladu s predpisi,
ki urejajo signalizacijo v pomorskem prometu in prometu po
celinskih vodah,
– signalizacije v cestnem prometu v skladu s predpisi, ki
urejajo signalizacijo v cestnem prometu,
– signalizacije v železniškem prometu in vožnje vlakov v
skladu s predpisi, ki urejajo signalizacijo v železniškem prometu in pri vožnji vlakov, in
– svetilk, katerih električna priključna moč je manjša od
25 W, če se ne uporabljajo za razsvetljavo, ki je vir svetlobe iz
4. točke 3. člena te uredbe.
(3) Določbe te uredbe se, razen določbe prvega odstavka 14. člena te uredbe, ne uporabljajo za svetilke, ki občasno
svetijo na prostem:
– na javnih ali zasebnih prireditvah (npr. veselice, koncerti
ipd.) in
– kot dekorativna razsvetljava stavb, gradbenih inženirskih objektov in javnih površin v obdobju od 10. decembra do
15. januarja.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz virov
svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost
in občutek bleščanja pri ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi
bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti
nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih
živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti
profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po nepotrebnem porablja električno energijo;
2. sij neba je razsvetljenost nočnega neba, ki nastane
zaradi sipanja svetlobe na sestavinah atmosfere in jo povzročajo svetilke, če zaradi neustrezne konstrukcije ali napačne
montaže oddajajo svetlobo nad vodoravnico. Sij neba se meri
v magnitudah na kvadratno ločno sekundo;
3. bleščanje je fiziološko zmanjšanje sposobnosti človekovega vida zaradi sipanja svetlobe v očesni steklovini ali
neugoden, psihološko pogojen občutek zaradi pogostega in
nehotenega pogledovanja v vir svetlobe, ki ga povzroči razlika
med svetlostjo vira svetlobe in svetlostjo okolice;
4. vir svetlobe, ki povzroča svetlobno onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: vir svetlobe), je:
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a) razsvetljava nepokritih površin objektov javne cestne
infrastrukture, vključno z razsvetljavo nepokritih površin počivališč ob avtocesti, hitri cesti ali regionalni cesti (v nadaljnjem
besedilu: razsvetljava ceste);
b) razsvetljava nepokritih površin objektov javne železniške infrastrukture in železniških postaj (v nadaljnjem besedilu:
razsvetljava železnice);
c) razsvetljava nepokritih površin objektov javne infrastrukture v naseljih, namenjene pešcem in prometu počasnih
vozil (kolesa, dostavna vozila in vozila za javni potniški promet),
nepokritih površin parkov in parkirišč ter drugih podobnih nepokritih površin v javni rabi, vključno z razsvetljavo prehodov za
pešce na državnih cestah (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava
javne površine);
d) razsvetljava nepokritih površin gradbenih inženirskih
objektov in stavb na letališču ter drugih letaliških naprav (v
nadaljnjem besedilu: razsvetljava letališča);
e) razsvetljava nepokritih površin pristanišča za javni
potniški promet (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava pristanišča);
f) razsvetljava nepokritih površin proizvodnih gradbenih
inženirskih objektov in stavb, skladišč in drugih nepokritih površin za izvajanje proizvodne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
razsvetljava proizvodnega objekta);
g) razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob poslovnih stavbah, vključno z razsvetljavo
zunanjih sten poslovnih stavb, pri čemer se za poslovne stavbe
štejejo gostinske, trgovske in druge stavbe za izvajanje storitvenih dejavnosti, kakršne so stavbe za promet blaga, skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe in bencinski servisi (v
nadaljnjem besedilu: razsvetljava poslovne stavbe);
h) razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah splošnega družbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so
stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe,
vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb (v nadaljnjem
besedilu: razsvetljava ustanov);
i) razsvetljava nepokritih površin objektov za turizem,
šport, rekreacijo in prosti čas, vključno z razsvetljavo smučišč in
drsališč (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava športnih igrišč);
j) dekorativna razsvetljava zunanje stene stavbe (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava fasade);
k) razsvetljava kulturnega spomenika;
l) razsvetljava nepokritih površin gradbišča (v nadaljnjem
besedilu: razsvetljava gradbišča);
m) razsvetljava objekta za oglaševanje in
n) razsvetljava ali del razsvetljave za varovanje, ki osvetljuje nepokrite površine za promet blaga in potnikov ali za
proizvodnjo, skladiščenje ali drugo dejavnost in seva svetlobo,
ki povzroča svetlobno onesnaževanje (v nadaljnjem besedilu:
razsvetljava za varovanje);
5. obstoječi vir svetlobe je tisti vir svetlobe, ki je obratoval
ali se je uporabljal na dan uveljavitve te uredbe ali za katerega
je bilo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, pred uveljavitvijo
te uredbe pridobljeno gradbeno dovoljenje;
6. obratovalni monitoring svetlobnega onesnaževanja (v
nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring) je ugotavljanje
onesnaženja, ki ga povzroča vir svetlobe;
7. osvetljenost je fotometrična veličina za merjenje osvetlitve površine zaradi sevanja svetlobe enega ali več virov svetlobe. Osvetljenost se izraža v luksih (v nadaljnjem besedilu:
lx);
8. neenakomernost osvetljenosti površine je razmerje
med najmanjšo osvetljenostjo površine, ki jo osvetljuje razsvetljava, in povprečno osvetljenostjo te površine, pri čemer se
povprečna osvetljenost površine ugotavlja v skladu s standardom z referenčno številko SIST EN 12464;
9. svetlost osvetljene površine je fotometrična veličina, ki
se izračuna kot razmerje med svetilnostjo osvetljene površine
in projekcijo te površine na smer sevanja, za katero se svetlost
ugotavlja. Svetlost se izraža v cd/m2;
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10. globalna svetlobna onesnaženost je svetlobna onesnaženost širšega območja ter se izraža s standardiziranimi
fotometrijskimi in fotografskimi metodami;
11. obnova razsvetljave je vsak poseg v vir svetlobe, ki
bistveno spremeni njegove glavne tehnične značilnosti, kakršne so vrsta svetilk ali oblik zaščitnega stekla svetilk ali način
zaslanjanja svetlobe, ki povzroči spremembo sevanja svetlobe
v okolje. Obnova razsvetljave je tudi vsaka druga obnova vira
svetlobe, ki povzroči spremembo sevanja svetlobe v okolje;
12. svetilka je električna svetlobna naprava, ki je nepremična ali prenosna in ima vgrajeno eno ali več sijalk, žarnic
ali diod, ki emitirajo svetlobo, ter je namenjena usmerjanju,
filtriranju ali spreminjanju svetlobe. Za svetilko šteje tudi plinska
svetlobna naprava, ki ima enak namen kakor električna;
13. priključna električna moč svetilke (v nadaljnjem besedilu: električna moč svetilke) je električna moč, ki jo porablja
svetilka pri od proizvajalca določenem načinu uporabe in se
izraža v vatih (v nadaljnjem besedilu: W), pri čemer se upošteva električna moč, ki jo svetilka pretvori v svetlobni tok, in vse
vrste njenih izgub (npr. električna moč, ki se porablja za gretje
in izgubo v električnih vodih od mesta, kjer se meri poraba
elektrike zaradi obračuna le-te);
14. delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je razmerje
med svetlobnim tokom, ki seva v smeri nad vodoravnico, in celotnim svetlobnim tokom, ki seva iz žarnic ali sijalk v tej svetilki,
izraženo v odstotkih. Svetlobni tok se meri zunaj telesa svetilke.
Upošteva se ves svetlobni tok, ki prihaja iz njenega telesa, ne
upošteva pa se odbita svetloba iz okolice svetilke (npr. od podpornega stebra, s tal in drugih osvetljenih predmetov);
15. sevanje proti nebu je sevanje v smeri nad vodoravnico;
16. standardna osvetljenost delovnega mesta na prostem je osvetljenost delovnega mesta na prostem, ki je za
posamezno vrsto delovnega mesta na prostem in posamezno
vrsto dela, ki se izvaja na posameznem delovnem mestu na
prostem, navedena v standardu z referenčno številko SIST
EN 12464-2;
17. varovani prostori so tisti prostori v stavbah, v katerih
se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraževalne, zdravstvene in
podobne dejavnosti ter stanovanjski in drugi prostori v stavbah,
v katerih se ljudje zadržujejo pogosto in daljši čas;
18. objekti za oglaševanje so table, napisi in reklamni panoji, katerih površina je namenjena oglaševanju s svetlobnimi
napisi ali slikami;
19. razsvetljava za varovanje je razsvetljava, ki je v skladu
s predpisi, ki urejajo varovanje ljudi in premoženja, namenjena
varovanju gradbenih inženirskih objektov in stavb;
20. upravljavec razsvetljave je oseba, ki upravlja razsvetljavo, ki jo ima v lasti, ali razsvetljavo v lasti druge osebe po
pooblastilu njenega lastnika ali najemnika. Če za upravljanje
razsvetljave ni izdano pooblastilo, se za upravljavca razsvetljave šteje lastnik gradbenega inženirskega objekta ali stavbe, ki
jo osvetljuje razsvetljava;
21. zazidana površina je v skladu s standardom SIST ISO
9836 površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe ali
gradbeni inženirski objekti. Zazidano površino določa navpična
projekcija zunanjih dimenzij stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na zemljišče;
22. kulturni spomenik je objekt ali območje, ki sta v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, z aktom razglašena za kulturni spomenik ali sta v postopku razglasitve ali
sta vpisana v register dediščine.
II. PREDPISANI NAČINI OSVETLJEVANJA
4. člen
(osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami)
(1) Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se
uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0%.

Št.

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

11083

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika
lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki
seva navzgor, ne presega 5%, če:
– je električna moč posamezne svetilke manjša od
20 W,
– povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje
razsvetljava s takimi svetilkami, ne presega 2 lx, in
– je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s
hitrostjo, ki ne presega 30 km/h.
5. člen
(ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin)
(1) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju
posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana
na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini,
ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.
(2) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz
prejšnjega odstavka je lahko največja letna poraba elektrike
vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo
javnih površin, enaka 44,5 MWh.
(3) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju
Republike Slovenije vgrajene v razsvetljavo državnih cest, izračunana na prebivalca Republike Slovenije, ne sme presegati
ciljne vrednosti 5,5 kWh.
(4) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo
občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina, in izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne
porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo državnih cest,
se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje
programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali neposredno
vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave
cest ali razsvetljave javnih površin.
6. člen
(razsvetljava letališča, pristanišča in železnice)
(1) Upravljavec razsvetljave letališča, pristanišča in železnice mora zagotoviti, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne presega za več kot 10% standardne
osvetljenosti delovnega mesta na prostem.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko osvetljenost delovnih mest na prostem na letališču, v pristanišču ali
na železnici presega standardne osvetljenosti delovnega mesta
na prostem za več kot 10%, če je taka osvetljenost določena
s posebnimi predpisi, ki urejajo osvetljenost zunanjih površin
letališča, pristanišča ali železnice, ali če upravljavec letališča,
pristanišča ali železnice kot delodajalec v skladu s predpisi, ki
urejajo varnost in zdravje pri delu, na podlagi ocene tveganja
ugotovi, da je za izvajanje delovnega procesa na delovnih
mestih potrebna višja raven osvetljenosti.
7. člen
(razsvetljava proizvodnega objekta)
(1) Povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in
osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih
objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju
proizvodnega objekta, ne sme presegati naslednjih mejnih
vrednosti:
– 0,090 W/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter
30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
– 0,015 W/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.
(2) Pri izračunu povprečne električne moči svetlik razsvetljave proizvodnega objekta je treba upoštevati tudi električno
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moč svetilk za osvetljevanje fasad in streh stavb, v katerih se
izvaja proizvodnja.
(3) Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk
iz prvega odstavka tega člena se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna
električna moč ne presega 300 W.
(4) Če se izvajajo v proizvodnem objektu dela na prostem, se med izvajanjem proizvodnega procesa električna
moč svetilk razsvetljave površin, na katerih se izvajajo dela na
prostem, ne upošteva v izračunu povprečne električne moči
svetilk razsvetljave proizvodnega objekta iz prvega odstavka
tega člena.
(5) Upravljavec razsvetljave proizvodnega objekta, v katerem se izvajajo dela na prostem, mora zagotoviti, da povprečna
osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne presega
standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več
kot 10%.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko osvetljenost delovnih mest na prostem proizvodnega objekta presega
standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več
kot 10%, če upravljavec proizvodnega objekta kot delodajalec v
skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, na podlagi
ocene tveganja ugotovi, da je za izvajanje delovnega procesa na
delovnih mestih potrebna višja raven osvetljenosti.
8. člen
(razsvetljava poslovne stavbe)
(1) Povprečna električna moč svetilk razsvetljave poslovne stavbe, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na
vsoto zazidane površine stavb za izvajanje poslovne dejavnosti
in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih
objektov ob poslovni stavbi, ki so namenjeni prometu blaga in
ljudi ali izvajanju poslovne dejavnosti, ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti:
– 0,075 W/m² v obratovalnem času za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega
časa ter
– 0,015 W/m² zunaj obratovalnega časa za izvajanje dejavnosti.
(2) Pri izračunu povprečne električne moči svetlik za razsvetljavo poslovne stavbe je treba upoštevati električno moč
vseh svetilk za osvetljevanje nepokritih površin ob poslovni
stavbi, fasade in strehe stavb.
(3) Ne glede na izračun iz prvega odstavka tega člena
se lahko za razsvetljavo poslovne stavbe uporabi ena ali več
svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180 W.
(4) Če se izvajajo ob poslovni stavbi dela na prostem, se
v obratovalnem času za izvajanje dejavnosti električna moč
svetilk razsvetljave površin, na katerih se izvajajo dela na
prostem, ne upošteva v izračunu povprečne električne moči
svetilk razsvetljave proizvodnega objekta iz prvega odstavka
tega člena.
(5) Upravljavec razsvetljave poslovne stavbe, ob kateri
se izvajajo dela na prostem, mora zagotoviti, da povprečna
osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne presega
standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več
kot 10%.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko osvetljenost delovnih mest na prostem poslovne stavbe presega
standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več
kot 10%, če upravljavec poslovne stavbe kot delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, na podlagi
ocene tveganja ugotovi, da je za izvajanje delovnega procesa
na delovnih mestih potrebna višja raven osvetljenosti.
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pokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob
stavbah ustanove, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali
izvajanju dejavnosti ustanove, ne sme presegati naslednjih
mejnih vrednosti:
– 0,060 W/m² v obratovalnem času ustanove ter 30 minut
pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
– 0,015 W/m² zunaj obratovalnega časa ustanove.
(2) Pri izračunu povprečne električne moči svetlik razsvetljave ustanove je treba upoštevati tudi električno moč svetilk
za osvetljevanje fasad in streh stavb ustanove.
(3) Ne glede na izračun iz prvega odstavka tega člena
se lahko za razsvetljavo ustanove uporabi eno ali več svetilk,
katerih celotna električna moč ne presega 180 W.
10. člen
(razsvetljava fasad)
(1) Upravljavec razsvetlave fasade mora zagotoviti, da
svetlost osvetljenega dela fasade, izračunana kot povprečna
vrednost celotne površine osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2.
(2) Svetlost fasade se ugotavlja z meritvami svetlosti najmanj desetih točk osvetljene fasade, enakomerno porazdeljenih
po celotni površini osvetljenega dela fasade. Meritve svetlosti
fasade se izvajajo v razdalji največ 50 m od osvetljene fasade ali
iz mesta za svetilkami razsvetljave fasade, če je to izvedljivo, pri
čemer pa sme biti merilnik svetlosti največ 2 m nad tlemi.
(3) Fasada stavbe se lahko osvetljuje na način iz prvega
odstavka tega člena samo, če je stavba na območju naselja, ki
je opremljeno z javno razsvetljavo, osvetljena stena stavbe pa
ne sme biti oddaljena od zunanjega roba najbližje osvetljene
javne površine več kakor 240 m, merjeno v vodoravni smeri,
pri čemer se za osvetljeno javno površino šteje javna površina
s povprečno osvetljenostjo najmanj 3 lx.
11. člen
(razsvetljava kulturnega spomenika)
(1) Upravljavec razsvetlave kulturnega spomenika mora
zagotoviti, da svetlost osvetljenega dela kulturnega spomenika,
izračunana kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela kulturnega spomenika, ne presega 1 cd/m2.
(2) Svetlost kulturnega spomenika se ugotavlja z meritvami svetlosti najmanj desetih točk osvetljenega dela kulturnega
spomenika, enakomerno porazdeljenih po celotni osvetljeni
površini. Meritve svetlosti kulturnega spomenika se izvajajo
v razdalji največ 50 m od kulturnega spomenika ali iz mesta
za svetilkami razsvetljave kulturnega spomenika, če je to izvedljivo, pri čemer pa sme biti merilnik svetlosti največ 2 m
nad tlemi.
(3) Če kulturnega spomenika tehnično ni mogoče osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4. člena te uredbe,
morajo biti svetlobni snopi svetilk usmerjeni tako, da je zunanji
rob osvetljene površine kulturnega spomenika najmanj 1 m pod
strešnim napuščem, če je kulturni spomenik stavba, ali 1 m pod
najvišjim robom spomenika, če je kulturni spomenik nepokrit
objekt. Mimo fasade kulturnega spomenika gre lahko največ
10% svetlobnega toka.
12. člen
(varstvo ogroženih vrst)
Če se v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
v osvetljeni stavbi ali objektu iz 10. ali 11. člena te uredbe varuje habitat ogroženih živalskih vrst, se površin take stavbe ali
objekta, na katerih so preletevalne odprtine teh živalskih vrst,
ne sme osvetljevati.

9. člen

13. člen

(razsvetljava ustanove)

(razsvetljava objektov za oglaševanje)

(1) Povprečna električna moč vseh svetilk razsvetljave
ustanove, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana
na vsoto zazidane površine stavb ustanove in osvetljene ne-

(1) Objekte za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati, če
so nameščeni na območju naselja z javnimi površinami, ki so
osvetljene z razsvetljavo cest ali javnih površin, pri čemer pa
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objekt za oglaševanje ne sme biti oddaljen od zunanjega roba
najbližje osvetljene javne površine več kakor 60 m, merjeno v
vodoravni smeri.
(2) Za osvetljeno javno površino iz prejšnjega odstavka
se šteje:
– površina ceste s povprečno svetlostjo osvetljene javne
površine najmanj 1 cd/m2, merjeno v smeri vožnje cestnega
vozila, in
– površina območij za pešce s povprečno osvetljenostjo
javne površine najmanj 3 lx.
(3) Objekt za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo
sliko ali napis iz njegove notranjosti.
(4) Električna moč vseh notranjih svetilk za osvetljevanje
objekta za oglaševanje ne sme presegati naslednjih mejnih
vrednosti, določenih glede na površino objekta za oglaševanje,
ki je namenjena prikazovanju slike ali napisa (v nadaljnjem
besedilu: oglasna površina):
– 17 W/m² za oglasne površine, večje od 18,5 m²,
– 27 W/m² za oglasne površine, večje od 12,5 m² in
manjše od 18,5 m²,
– 35 W/m² za oglasne površine, večje od 3,5 m² in manjše
od 12,5 m²,
– 60 W/m² za oglasne površine, večje od 2 m² in manjše
od 3,5 m²,
– 80 W za oglasne površine, manjše od 2 m².
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
objekti za oglaševanje osvetljujejo tudi z zunanjimi svetilkami,
ki svetijo od zgoraj navzdol in katerih električna moč glede na
oglasno površino ne presega mejnih vrednosti iz prejšnjega
odstavka, če je zagotovljeno, da:
– je oglasna površina objekta za oglaševanje večja od
20 m² in so svetilke njegove razsvetljave izklopljene med 24:00
in 5:00 ali
– je objekt za oglaševanje izveden za zaporedno prikazovanje najmanj treh slik oziroma napisov na oglasni površini.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
za objekt za oglaševanje, ki od zunanjega roba telesa avtoceste ali hitre ceste ni oddaljen več kot 60 m, merjeno v vodoravni
smeri, lahko uporablja razsvetljava za osvetljevanje oglasne
površine, če:
– se oglasna površina objekta za oglaševanje osvetljuje z
zunanjimi svetilkami, ki svetijo od zgoraj navzdol in katerih električna moč izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka tega člena,
– je oglasna površina objekta za oglaševanje večja od
20 m² in
– so svetilke njegove razsvetljave izklopljene med 24:00
in 5:00.
14. člen
(razsvetljava športnih igrišč)
(1) Površine športnih igrišč morajo biti osvetljene s svetilkami, kot so asimetrični reflektorji, tako da so izpolnjene
zahteve iz 4. člena te uredbe.
(2) Razsvetljavo športnih igrišč iz prejšnjega odstavka je
treba izklopiti najpozneje do 22:00 ali najpozneje eno uro po
koncu športne ali druge prireditve.
15. člen
(razsvetljava gradbišč)
(1) Nepokrite površine gradbišč in druge nepokrite površine, na katerih se izvajajo vzdrževalna ali druga dela obnove
gradbenih inženirskih objektov ali stavb na prostem v skladu
s predpisom, ki ureja graditev objektov, so lahko osvetljene s
svetilkami, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 4. člena te uredbe.
(2) Nepokrite površine gradbišč in druge nepokrite površine iz prejšnjega odstavka morajo biti 30 minut po prenehanju
izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del
osvetljene samo svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4. člena
te uredbe.
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16. člen
(prepovedi)
(1) Upravljavec razsvetljave iz 5. do 15. člena te uredbe,
razen razsvetljave letališča, mora zagotoviti, da je v dnevnem
času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka razsvetljave
ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti
megli, močnem dežju ali sneženju).
(3) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(4) Z razsvetljavo fasade je prepovedano osvetljevanje
stavbe na steni, na kateri so okna varovanih prostorov stanovanj.
(5) Če svetilka razsvetljave za osvetljevanje nepokritih
površin ni del razsvetljave iz 10. do 15. člena te uredbe in ne
izpolnjuje zahteve 4. člena te uredbe, je vanjo prepovedano
nameščati sijalke tako, da je celotna električna moč svetilke
večja od 25 W.
17. člen
(omejitve osvetljevanja varovanih prostorov)
(1) Razsvetljava iz 5. do 15. člena te uredbe mora biti
nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz preglednice
v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Mejne vrednosti za osvetljenost na oknih varovanih
prostorov so v preglednici iz priloge te uredbe določene glede
na oddaljenost okna od najbližjega roba osvetljenega cestišča,
pločnika ali druge površine, ki je osvetljena z razsvetljavo iz
5. do 15. člena te uredbe.
(3) Osvetljenost na oknih varovanih prostorov se ugotavlja
na sredini svetle okenske odprtine in v smeri, ki je pravokotna
na zastekljeno površino okna.
III. NAČRTOVANJE, GRADNJA IN OBNOVA
RAZSVETLJAVE
18. člen
(načrtovanje, gradnja in obnova razsvetljave)
Pri načrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je treba
izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki
zagotavljajo, da:
– svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzročajo preseganja mejnih vrednosti, določenih s to uredbo, in
– svetilke razsvetljave izpolnjujejo zahteve iz 4. člena te
uredbe, razen če je za svetilke posamezne vrste razsvetljave
s to uredbo določeno drugače.
19. člen
(obratovanje vira svetlobe)
(1) Za obratovanje vira svetlobe ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.
(2) Če je vir svetlobe na območju naprave, uvrščene med
naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega,
se ne glede na določbo prejšnjega odstavka pogoji te uredbe
za vir svetlobe določijo v okoljevarstvenem dovoljenju, izdanem
za obratovanje naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrste
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega.
20. člen
(pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradbeni inženirski objekt ali stavbo po predpisih, ki urejajo graditev objektov,
ki vključuje tudi vir svetlobe po tej uredbi, je treba izpolnjevati
naslednje pogoje:
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– električna moč svetilk ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih za vir svetlobe s to uredbo,
– pri uporabi in delovanju svetilk za osvetlitev fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje morajo biti izpolnjene zahteve te uredbe ter
– uporabljene svetilke morajo izpolnjevati zahteve, ki so
določene v 4. členu te uredbe, razen če s to uredbo za posamezno vrsto razsvetljave ni določeno drugače.
(2) Če je vir svetlobe po tej uredbi sestavni del posega v
okolje, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje,
se skladnost s pogoji iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja.
(3) Za vir svetlobe iz prvega odstavka tega člena, za katerega pridobitev okoljevarstvenega soglasja v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja ni predpisana, je treba v projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja vključiti tudi osnovne podatke
o namenu in zmogljivosti vira svetlobe ter strokovno oceno o
vplivih vira svetlobe na okolje, če celotna električna moč svetilk
razsvetljave presega 10 kW ali 1 kW, če gre za razsvetljavo
kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje. Iz
strokovne ocene o vplivih vira svetlobe na okolje mora biti razvidno, da ta vir svetlobe v zvezi s svetlobnim sevanjem izpolnjuje
zahteve iz te uredbe.
(4) Strokovno oceno vplivov vira svetlobe iz prejšnjega
odstavka je treba izdelati na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo
na svojih spletnih straneh.
(5) Izdelovalec strokovne ocene vplivov vira svetlobe
mora strokovno oceno, ki jo je predal investitorju zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, poslati ministrstvu v elektronski
obliki.

IV. MONITORING SVETLOBNEGA
ONESNAŽEVANJA
21. člen
(načrt razsvetljave)
(1) Upravljavec razsvetljave, katere celotna električna
moč svetilk presega 10 kW ali 1 kW, če gre za razsvetljavo
kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje, mora
izdelati načrt razsvetljave in ga poslati ministrstvu v elektronski
obliki najpozneje tri mesece po začetku njenega obratovanja
ali tri mesece po njeni obnovi, ki povzroči povečanje električne
moči svetilk razsvetljave za več kot 15% ali zamenjavo več kot
30% njenih svetilk.
(2) Ne glede na poročanje o spremembah razsvetljave iz
prejšnjega odstavka mora upravljavec razsvetljave vsako peto
leto po začetku njenega obratovanja načrt razsvetljave ponovno izdelati in ga poslati na ministrstvo najpozneje do 31. marca
v prvem letu po tem, ko se je končalo obdobje petih koledarskih
let obratovanja razsvetljave.
(3) Načrt razsvetljave vsebuje:
– ime in naslov upravljavca razsvetljave,
– opredelitev vrste razsvetljave,
– kraj razsvetljave,
– podatke o dolžini osvetljenih občinskih ali državnih cest
za razsvetljavo cest,
– podatke o površini osvetljenih nepokritih javnih površin
za razsvetljavo javnih površin,
– podatke o zazidanih površinah stavb in nepokritih zazidanih površinah gradbenih inženirskih objektov za razsvetljavo
letališča, pristanišča, železnice, proizvodnih objektov, poslovne
stavbe, športnega igrišča ali gradbišča,
– podatke o osvetljenih površinah fasad ali kulturnih spomenikih za razsvetljavo fasad oziroma razsvetljavo kulturnega
spomenika,
– podatke o objektih za oglaševanje za razsvetljavo teh
objektov,
– podatke o celotni električni moči svetilk razsvetljave in
številu svetilk,
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– opis sistema za ugotavljanje ali merjenje porabe elektrike zaradi obratovanja razsvetljave za razsvetljavo cest in za
razsvetljavo javnih površin in
– način izvajanja obratovalnega monitoringa, če je ta za
razsvetljavo predpisan s to uredbo.
(4) Načrt razsvetljave je treba izdelati na obrazcu, ki ga
objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
22. člen
(obratovalni monitoring)
(1) Upravljavec ene ali več razsvetljav skupaj, katerih
celotna električna moč svetilk presega 50 kW ali 20 kW, če
gre za razsvetljavo cest in javnih površin, ali 5 kW, če gre za
razsvetljavo kulturnih spomenikov, fasad ali objektov za oglaševanje, je dolžan skladno s predpisom, ki ureja monitoring
svetlobnega onesnaževanja, zagotoviti izvedbo obratovalnega
monitoringa, ki obsega:
– izvedbo meritev osvetljenosti varovanih prostorov iz
16. člena te uredbe, razen za osvetljenost, ki jo povzroča razsvetljava objektov za oglaševanje,
– izdelavo evidence električne moči in drugih lastnosti
svetilk razsvetljave, določenih s to uredbo, in
– izračun porabe električne energije za obratovanje razsvetljave, če gre za razsvetljavo javnih površin ali cest.
(2) Izvedbo obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka mora upravljavec razsvetljave zagotoviti v obsegu in
na način, ki sta podrobneje določena s predpisom, ki ureja
monitoring svetlobnega onesnaževanja.
(3) Poročilo o obratovalnem monitoringu za pretekla tri
leta mora upravljavec razsvetljave poslati ministrstvu najpozneje do 31. marca v prvem letu po tem, ko se je končalo obdobje
treh koledarskih let obratovanja razsvetljave.
(4) Ministrstvo na podlagi podatkov iz poročil obratovalnega monitoringa, katerega izvajanje zagotavljajo upravljavci
razsvetljave javnih površin in cest, najpozneje do 30. septembra tekočega leta pripravi in na svojih spletnih straneh objavi za
preteklo leto pregled povprečnih električnih moči vseh svetilk,
ki so vgrajene v razsvetljavo cest in javnih površin na območju
občin, izračunanih na prebivalca posamezne občine v skladu
z določbami 5. člena te uredbe.
23. člen
(globalna svetlobna onesnaženost)
Monitoring globalne svetlobne onesnaženosti zagotavlja
ministrstvo v okviru državnega monitoringa stanja okolja v
skladu s predpisom, ki ureja monitoring svetlobnega onesnaževanja.
24. člen
(operativni program zmanjševanja svetlobnega
onesnaževanja)
Vlada na predlog ministrstva v operativnem programu
zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja podrobneje opredeli ukrepe zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja, pomen
teh ukrepov za energetsko učinkovitost in vpliv teh ukrepov
na globalno svetlobno onesnaženost ter podrobneje določi
obveznosti nosilcev izvajanja teh ukrepov ter vlogo pristojnih
ministrstev, zlasti pri izvajanju ukrepov, ki se nanašajo na
prilagoditev razsvetljave cest, razsvetljave javnih površin, razsvetljave javnih ustanov in razsvetljave kulturnih spomenikov
zahtevam te uredbe.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
25. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
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VI. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
(prekrški)
(1) Z globo 12.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec razsvetljave, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če kot upravljavec razsvetljave:
– uporablja svetilke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 4. člena
te uredbe, razen če je za posamezno vrsto razsvetljave s to
uredbo drugače določeno,
– letališča, pristanišča in železnice ne zagotovi, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem izpolnjuje zahteve iz 6. člena te uredbe,
– proizvodnega objekta ne zagotovi, da razsvetljava proizvodnega objekta ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 7. člena te uredbe,
– proizvodnega objekta ne zagotovi, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem izpolnjuje zahteve iz
petega odstavka 7. člena te uredbe,
– poslovne stavbe ne zagotovi, da razsvetljava poslovne
stavbe ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 8. člena
te uredbe,
– poslovne stavbe ne zagotovi, da povprečna osvetljenost
površin delovnih mest na prostem izpolnjuje zahteve iz petega
odstavka 8. člena te uredbe,
– ustanove ne zagotovi, da razsvetljava ustanove ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 9. člena te uredbe,
– fasade ne zagotovi, da razsvetljava fasade ne presega
mejnih vrednosti iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,
– fasade ne zagotovi, da razsvetljava fasade izpolnjuje
zahteve v zvezi osvetljevanjem iz tretjega ali četrtega odstavka
10. člena te uredbe,
– kulturnega spomenika ne zagotovi, da razsvetljava kulturnega spomenika ne presega mejnih vrednosti iz prvega
odstavka 11. člena te uredbe,
– kulturnega spomenika ne zagotovi, da razsvetljava kulturnega spomenika izpolnjuje zahteve v zvezi osvetljevanjem
iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe,
– objekta za oglaševanje ne zagotovi, da razsvetljava
objekta za oglaševanje ne presega mejnih vrednosti iz četrtega
odstavka 13. člena te uredbe ali izpolnjuje zahteve iz prvega,
tretjega, petega in šestega odstavka 13. člena te uredbe,
– ne osvetljuje športnega igrišča in ne zagotovi izklop
svetilk razsvetljave športnega igrišča v skladu z zahtevami
14. člena te uredbe,
– gradbišča ne upravlja z razsvetljavo po prenehanju
izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del v
skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
– gradbišča ne ugaša svetilk razsvetljave v skladu s prvim
in drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
– uporablja svetlobne snope v nasprotju s prepovedjo iz
tretjega odstavka 16. člena te uredbe,
– osvetljuje stavbe na steni, na kateri so okna varovanih
prostorov stanovanj, v skladu s četrtim odstavkom 16. člena
te uredbe,
– namešča sijalke v nasprotju s prepovedjo iz petega
odstavka 16. člena te uredbe,
– namešča svetilke razsvetljave tako, da osvetljenost, ki
jo povzroča razsvetljava na oknih varovanih prostorov, presega
mejne vrednosti iz prvega odstavka 17. člena te uredbe,
– ne pošlje ministrstvu načrta razsvetljave v rokih iz prvega in drugega odstavka 21. člena te uredbe ali pošlje ministrstvu načrt razsvetljave, ki nima vseh vsebin iz tretjega odstavka
21. člena te uredbe,
– ne izvaja obratovalnega monitoringa v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 22. člena te uredbe ali ministrstvu ne
pošlje poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa v skladu
s tretjim odstavkom 22. člena te uredbe,
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– ne prilagodi obstoječe razsvetljave določbam te uredbe
v rokih iz 28. člena te uredbe,
– ne pošlje prvega načrta razsvetljave za obstoječo razsvetljavo v roku iz prvega odstavka 29. člena te uredbe ali
– ne pošlje prvega poročila o obratovalnem monitoringa
za obstoječo razsvetljavo v roku iz tretjega odstavka 29. člena
te uredbe.
(2) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec
razsvetljave, ki je fizična oseba, če kot upravljavec razsvetljave:
– uporablja svetilke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 4. člena
te uredbe, razen če je za posamezno vrsto razsvetljave s to
uredbo drugače določeno,
– fasade ne zagotovi, da razsvetljava fasade ne presega
mejnih vrednosti iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,
– fasade ne zagotovi, da razsvetljava fasade izpolnjuje
zahteve v zvezi osvetljevanjem iz tretjega odstavka 10. člena
te uredbe,
– kulturnega spomenika ne zagotovi, da razsvetljava kulturnega spomenika ne presega mejnih vrednosti iz prvega
odstavka 11. člena te uredbe ali izpolnjuje zahteve v zvezi s
svetlostjo iz drugega odstavka 11. člena te uredbe,
– objekta za oglaševanje ne zagotovi, da razsvetljava
objekta za oglaševanje ne presega mejnih vrednosti iz četrtega
odstavka 13. člena te uredbe ali izpolnjuje zahteve iz prvega,
tretjega, petega in šestega odstavka 13. člena te uredbe,
– uporablja svetlobne snope v nasprotju s prepovedjo iz
tretjega odstavka 16. člena te uredbe,
– osvetljuje stavbe na steni, na kateri so okna varovanih
prostorov stanovanj, v skladu s četrtim odstavkom 16. člena
te uredbe,
– namešča sijalke v nasprotju s prepovedjo iz petega
odstavka 16. člena te uredbe, ali
– namešča svetilke razsvetljave tako, da osvetljenost, ki
jo povzroča razsvetljava na oknih varovanih prostorov, presega
mejne vrednosti iz prvega odstavka 17. člena te uredbe.
(3) Z globo 2.400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca
razsvetljave.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(uporaba standardov)
Do sprejema standarda SIST EN 12464-2 iz 16. točke
3. člena te uredbe se za standardno osvetljenost delovnega
mesta na prostem uporabljajo vrednosti za standardno osvetljenost delovnega mesta, ki so navedene v standardu z referenčno številko OSIST prEN 12464-2:2004.
28. člen
(prilagoditev obstoječih svetilk)
(1) Svetilke obstoječe razsvetljave, ki so izdelane v skladu z zahtevami prvega odstavka 4. člena te uredbe, je treba
najpozneje do 31. decembra 2008 namestiti tako, da je delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%.
(2) Obstoječo razsvetljavo objektov za oglaševanje je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra
2008.
(3) Obstoječo razsvetljavo fasad je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2010.
(4) Obstoječo razsvetljavo ustanov in športnih igrišč je
treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(5) Obstoječo razsvetljavo poslovne stavbe je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(6) Obstoječo razsvetljavo kulturnih spomenikov je treba
prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra
2013.
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(7) Obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba
prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra
2016.
(8) Obstoječo razsvetljavo proizvodnega objekta, letališča
in pristanišča je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(9) Obstoječo razsvetljavo železnice, letališča in pristanišča je treba prilagoditi določbam te uredbe najpozneje do
31. decembra 2017.
(10) Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz petega in
osmega odstavka tega člena mora potekati postopoma tako,
da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno
zahtevam te uredbe 3 leta pred rokom popolne prilagoditve, ki
je za posamezno vrsto razsvetljave določen v petem oziroma
osmem odstavku tega člena.
(11) Prilagoditev obstoječe razsvetljave iz sedmega in
devetega odstavka tega člena mora potekati postopoma tako,
da je najmanj 25% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno
zahtevam te uredbe 5 let in najmanj 50% svetilk obstoječe
razsvetljave 4 leta pred rokom popolne prilagoditve, ki je za
posamezno razsvetljavo določen v sedmem oziroma devetem
odstavku tega člena.
(12) Prilagajanje obstoječe razsvetljave zahtevam te
uredbe v rokih iz prvega do enajstega odstavka tega člena
se ugotavlja na podlagi poročil obratovalnega monitoringa ali
na podlagi izrednih meritev svetlobnega onesnaževanja, ki
jih odredi pristojni inšpektor, izvede pa pooblaščeni izvajalec
obratovalnega monitoringa.
29. člen
(začetek poročanja)
(1) Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati
ministrstvu načrt razsvetljave najpozneje do 31. marca 2009.
(2) V načrtu razsvetljave iz prejšnjega odstavka mora
upravljavec obstoječe razsvetljave navesti poleg podatkov iz
21. člena te uredbe tudi podatke o letu, v katerem namerava
prilagoditi posamezne svetilke določbam 4. člena te uredbe,
in o letu, v katerem namerava prilagoditi porabo elektrike
določbam 5. člena te uredbe oziroma električno moč svetilk
razsvetljave določbam od 6. do 10. člena te uredbe, pri čemer
mora načrtovati prilagoditev obstoječih svetilk razsvetljave enakomerno v celotnem obdobju prehodnega obdobja iz 28. člena
te uredbe.
(3) Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati
ministrstvu poročilo o obratovalnem monitoringu za leto 2009
najpozneje do 31. marca 2010.
30. člen
(prehodne določbe za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj
in prostorsko načrtovanje)
(1) Določbe te uredbe se ne uporabljajo v postopkih izdaje
okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje obstoječih naprav, ki
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
(2) Določbe te uredbe se začnejo uporabljati v postopkih
izdaje okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje novih naprav,
ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, za katere
je popolna vloga poslana ministrstvu po 1. januarju 2008.
(3) Določbe te uredbe se začnejo uporabljati v postopkih
izdaje okoljevarstvenih soglasij, za katere je popolna vloga
poslana ministrstvu po 1. januarju 2008.
(4) Določbe 5. člena te uredbe se v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje začnejo uporabljati za programe in prostorske načrte, za katere je izdana odločba o obvezni presoji
vplivov na okolje po 1. juliju 2008.
(5) Določbe te uredbe v zvezi s strokovno oceno vplivov
vira svetlobe se začnejo uporabljati v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, za katere je popolna vloga upravnemu organu, pristojnemu za njegovo izdajo, poslana po 1. septembru
2008.
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31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-36/2007/17
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA
Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov
Mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzroča razsvetljava na oknih varovanih prostorov
Oddaljenost okna
od osvetljene
površine
do 3 m
3 m do 10 m
10 m do 20 m
nad 20 m

Osvetljenost
od večera
do 24. ure
25 lx
10 lx
5 lx
2 lx

Osvetljenost
od 24. ure do jutra
5 lx
2 lx
1 lx
0,2 lx

Mejne vrednosti za osvetljenost se nanašajo na osvetljenost, izmerjeno na sredini svetle okenske odprtine in v smeri,
ki je pravokotna na zastekljeno površino okna.
Oddaljenost okna od osvetljene površine se izračuna kot
razdalja med oknom in najbližjim robom osvetljene nepokrite
površine, izmerjena v vodoravni smeri.

4163.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za kloralkalno
elektrolizo

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07– ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne
vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 22. marca 1982 o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju
živega srebra v industriji, ki uporablja kloralkalno elektrolizo
(UL L št. 81 z dne 27. 3. 1982, str. 29), zadnjič spremenjeno
z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju
in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se
nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48), in
Direktivo 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih
nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L št. 64 z dne 4. 3.
2006, str. 52) določa za naprave za kloralkalno elektrolizo pri
odvajanju industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
odpadna voda):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi.
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(2) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za vprašanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod pa se
uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje odpadnih vod iz naprav za kloralkalno elektrolizo, in sicer iz naprav
za:
1. proizvodnjo klora, vodika in natrijevega hidroksida s
kloralkalno elektrolizo;
2. za čiščenje in polnjenje z elektrolizo proizvedenega
klora, vodika in natrijevega hidroksida;
3. za čiščenje odpadnega zraka iz naprav iz 1. in 2. točke
tega odstavka.
(2) Naprave za proizvodnjo klora, vodika in natrijevega
hidroksida s kloralkalno elektrolizo so podrobneje opisane v
Referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnikah
proizvodnje kloralkalnih izdelkov 2002/C12/04 z dne 21. decembra 2001 za namene Direktive Sveta 96/61/ES o celovitem
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja (UL C
št. 12 z dne 16. 1. 2002, str. 5), ki je dostopen na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Za odpadno vodo iz naprav za proizvodnjo kloralkalne
elektrolize se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira
onesnaževanja in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesnaževanja.
3. člen
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(mejne vrednosti)

6. člen
(nadzor)

(ukrepi v zvezi z izbiro tehnologije)
(1) Proizvodnja klora, vodika in natrijevega hidroksida s
kloralkalno elektrolizo je dovoljena z uporabo:
– membranskih celic ali
– diafragemskih celic brez azbesta.
(2) Proizvodnja klora, vodika in natrijevega hidroksida s
kloralkalno elektrolizo z uporabo živosrebrnih celic ter diafragemskih celic z azbestom je prepovedana.
5. člen
(ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda)
Posebni ukrepi, ki jih mora upravljavec naprave za kloralkalno elektrolizo izvajati zaradi čim manjšega onesnaževanja
okolja, so:
1. zadrževanje in recikliranje slanice v proizvodnem procesu;
2. čiščenje odpadnega plina brez uporabe vode;
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3. ločevanje vode za hlajenje od vode, ki se uporablja v
proizvodnem procesu;
4. ustvarjanje podtlaka z napravami, ki ne uporabljajo
vode;
5. uporaba bazenov za izravnavanje količin odpadne
vode na izpustu;
6. čiščenje odpadne vode z uporabo fizikalnih in kemičnih
postopkov;
7. zmanjševanje porabe ter preprečevanje sproščanja
žveplove kisline v postopku sušenja klora z uporabo ukrepov,
kot so:
– koncentriranje žveplove kisline na lokaciji z obtočnimi
izparilniki,
– uporaba izrabljene kisline za uravnavanje pH v procesu
in v odpadnih vodnih tokovih;
8. uporaba ogljikovega tetraklorida v postopkih utekočinjanja in čiščenja klora je prepovedana;
9. omejevanje sproščanja prostih oksidantov v odpadni
vodi (Br2, Cl2, OCl-, OBr-) s katalitsko redukcijo v mirujoči
plasti, kemično redukcijo ali poljubno drugo enako učinkovito
metodo, pri katerih koncentracija prostih oksidantov ne sme
preseči 10,0 mg/l;
10. izvajanje ukrepov omejevanja sproščanja kloratov
in bromatov v vodo iz naprave, ki uporablja tehnologijo z
membranskimi celicami tako, da se vzdržuje kislost v anolitu
(pH = 1–2) in razkraja klorat v krogotoku slanice pred iztokom
odpadne vode. Nadzorovati se mora vsebnost klorata in bromata v krogotoku slanice, in sicer v povratni slanici, pri čemer
koncentracija klorata ne sme presegati 5 g/l, koncentracija
bromata pa 10 mg/l;
11. izvajanje meritev pH vrednosti, koncentracije prostih
oksidantov, klorata in bromata zaradi nadzora učinkovitosti
izvajanja ukrepov iz 9. in 10. točke tega člena ter vodenje obratovalnega dnevnika o teh meritvah, pri čemer se pogostost teh
meritev z najdaljšim časovnim presledkom med dvema meritvama deset dni in poenostavljena metoda merjenja koncentracije
prostih oksidantov določita v okoljevarstvenem dovoljenju.

(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in emisijskih faktorjev iz naprave za kloralkalno elektrolizo, ki se
odvaja neposredno in posredno v vode ali v javno kanalizacijo,
so določene v preglednici 1 iz Priloge 1, ki je sestavni del te
uredbe.
(2) Če javna kanalizacija ni zaključena s komunalno ali
skupno čistilno napravo, se za odpadno vodo iz naprave za
kloralkalno elektrolizo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, uporabljajo mejne vrednosti, ki so v Prilogi 1 te uredbe določene
za neposredno in posredno odvajanje v vode.
4. člen
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Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
7. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec naprave za kloralkalno elektrolizo, ki
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če pri
izboru tehnologij za kloralkalno elektrolizo ne upošteva določb
4. člena te uredbe ali ne izvaja ukrepov iz 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca naprave za kloralkalno elektrolizo.
8. člen
(prilagoditev obstoječih naprav)
(1) Upravljavec obstoječe naprave za kloralkalno elektrolizo mora prilagoditi njeno obratovanje v zvezi z mejnimi
vrednostmi emisije snovi iz Priloge 1 te uredbe najpozneje do
31. decembra 2012.
(2) Do prilagoditve obstoječih naprav za kloralkalno elektrolizo v skladu s prejšnjim odstavkom se za take naprave
uporabljajo mejne vrednosti, ki so določene v Prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Upravljavec obstoječe naprave za kloralkalno elektrolizo mora za njeno obratovanje zagotoviti izvajanje ukrepov iz
9. in 10. točke 5. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra
2012.
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(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora upravljavec obstoječe naprave za kloralkalno
elektrolizo prilagoditi njeno obratovanje določbam 3. člena te
uredbe, če se zaradi posegov v to napravo poveča njena
proizvodna zmogljivost za več kot 25 odstotkov po uveljavitvi
te uredbe.
(5) Proizvodna zmogljivost obstoječe naprave za kloralkalno elektrolizo iz prejšnjega odstavka je največja zmogljivost
naprave za kloralkalno elektrolizo, ki jo opredeli proizvajalec
naprave za kloralkalno elektrolizo in zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave, ter se izraža
v masi produkta kloralkalne elektrolize, ki nastane v 24 urah
obratovanja naprave.
9. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena te
uredbe se za odpadno vodo iz obstoječe naprave za kloralkalno elektrolizo, odvedeno v javno kanalizacijo, ki ni zaključena
s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo mejne
vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo do roka iz operativnega programa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, do katerega se morajo odpadne vode iz te javne kanalizacije odvajati v vode, očiščene v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav.
(2) Če obstoječa naprava za kloralkalno elektrolizo ni priključena na javno kanalizacijo, se določbe prejšnjega odstavka
uporabljajo do 31. decembra 2008 tudi za odpadno vodo, ki
se iz naprave za kloralkalno elektrolizo odvaja neposredno
v vode, če je iz podatkov dokumentacije, priložene k vlogi za
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, razvidno, da so za priključitev naprave za kloralkalno elektrolizo na javno kanalizacijo
izpolnjeni vsi pogoji upravljavca javne kanalizacije v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav
za kloralkalno elektrolizo (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04
– ZVO-1).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-86/2007/5
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0138
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in emisijskega faktorja iz naprave za kloralkalno elektrolizo

Enota

Odvajanje
neposredno in
posredno v vode

Odvajanje v javno
kanalizacijo

Temperatura

°C

30

40

PH

pH

6,5–9

6,5–9,5

Neraztopljene snovi

mg/l

80

(a)

Usedljive snovi

ml/l

0,5

10

Parameter odpadne vode

Izražen kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe

SD

8

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Nikelj*

Ni

mg/l

0,5

0,5

Železo

Fe

mg/l

2,0

(b)

Prosti klor*

Cl2

mg/l

0,2

0,5

Amonijev dušik*

N

mg/l

10

(c)

Klorid* (d)

Cl

kg/t

20

20

SO3

mg/l

1,0

1,0

Kemijska potreba po kisiku – KPK

O2

mg/l

50

–

Biokemijska potreba po kisiku – BPK5

O2

mg/l

25

–

Adsorbljivi organski halogeni – AOX*

Cl

mg/l

0,5

1,0

Sulfit*
IV. ORGANSKI PARAMETRI

Oznaka * označuje nevarno snov, oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju kot
vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo;
(b) mejna vrednost se določi v okoljevarstvenem dovoljenju posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za neraztopljene
snovi;
(c) za odpadne vode, ki odtekajo na komunalne ali skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za one, ki odtekajo na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, pa je mejna vrednost
200 mg/l;
(d) emisijski faktor je razmerje med količino merjenega parametra (klorida) v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla
v obdobju dneva, v katerem so potekale meritve, in količino plinastega klora (izraženega kot Cl2), ki bi jo naprava proizvedla v
enakem obdobju pri polni obratovalni zmogljivosti.
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PRILOGA 2

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in emisijskega faktorja iz obstoječe naprave za kloralkalno elektrolizo

Enota

Odvajanje neposredno in posredno
v vode

Odvajanje v javno
kanalizacijo

Temperatura

°C

30

40

pH

pH

6,5–9

6,5–9,5

Neraztopljene snovi

mg/l

80

(a)

Usedljive snovi

ml/l

0,5

10

Parameter odpadne vode

Izražen kot

I. SPLOŠNI PARAMETRI

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
Strupenost za vodne bolhe

SD

10

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Nikelj*

Ni

mg/l

0,5

0,5

Železo

Fe

mg/l

2,0

(b)

Prosti klor*

Cl2

mg/l

0,2

0,5

Amonijev dušik*

N

mg/l

10

(c)

Klorid* (d)

Cl

kg/t

20

20

SO3

mg/l

1,0

1,0

Kemijska potreba po kisiku – KPK

O2

mg/l

120

–

Biokemijska potreba po kisiku – BPK5

O2

mg/l

25

–

Adsorbljivi organski halogeni – AOX*

Cl

mg/l

0,5

1,0

Sulfit*
IV. ORGANSKI PARAMETRI

Oznaka * označuje nevarno snov, oznake v preglednici pa pomenijo naslednje:
(a) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi v industrijski odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju kot
vrednost, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo;
(b) mejna vrednost se določi v okoljevarstvenem dovoljenju posredno z upoštevanjem mejne vrednosti za neraztopljene
snovi;
(c) za odpadne vode, ki odtekajo na komunalne ali skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE, je mejna
vrednost 100 mg/l, za one, ki odtekajo na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, pa je mejna vrednost
200 mg/l;
(d) emisijski faktor je razmerje med količino merjenega parametra (klorida) v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla
v obdobju dneva, v katerem so potekale meritve, in količino plinastega klora (izraženega kot Cl2), ki bi jo naprava proizvedla v
enakem obdobju pri polni obratovalni zmogljivosti.

Uradni list Republike Slovenije
4164.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o metodologiji oblikovanja cen javnih
telekomunikacijskih storitev in omrežij

Na podlagi prvega odstavka 170. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o metodologiji
oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih
storitev in omrežij
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
metodologiji oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev
in omrežij (Uradni list RS, št. 25/02).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-4/2006/8
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2006-2111-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4165.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 34/07) se v 3. členu v 5. točki številka
»1.2« nadomesti z besedilom »1.2, točka a«.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Srednja kurilna naprava je kurilna naprava, ki proizvaja toploto za ogrevanje stavb, če je njena vhodna toplotna
moč večja od vhodne toplotne moči iz prvega odstavka prejšnjega člena in ni večja od 50 MW, in kurilna naprava, ki proizvaja toploto za izvajanje tehnoloških procesov (npr. priprava
tople vode, pare ali vročega olja) ali posredno sušenje ali druge
postopke obdelave predmetov ali materialov, proizvodnjo elektrike, če njena vhodna toplotna moč ni večja od 50 MW.«.
3. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
je za male kurilne naprave s kombiniranimi kurišči na plinasto
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gorivo, ki uporabljajo kot rezervno gorivo tekoče gorivo manj
kot 300 ur na leto, v času uporabe tekočega goriva mejna
koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov,
izraženih kot NO2, enaka 250 mg/m3.«.
4. člen
V 9. členu se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki
se glasi:
»– masni pretok celotnih organskih snovi,«.
Dosedanje druga do šesta alinea postanejo tretja do
sedma alinea.
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 1. točki v prvi alinei črta
besedilo »odlagališčni plin.«.
6. člen
V 22. členu se v drugem odstavku v 3. točki druga alinea
spremeni tako, da se glasi:
»– dušikove okside, za katere je mejna koncentracija
250 mg/m3 za tekoče gorivo, 150 mg/m3 za zemeljski plin in
200 mg/m3 za utekočinjeni naftni plin.«.
7. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do prilagoditve obstoječe srednje kurilne naprave določbam te uredbe se za mejne vrednosti emisij snovi uporabljajo mejne vrednosti iz 10., 11. in 12. člena te uredbe, razen za:
– ogljikov monoksid, za katerega je mejna koncentracija
250 mg/m3 za trdno gorivo, 170 mg/m3 za tekoče gorivo in
100 mg/m3 za plinasto gorivo,
– dušikove okside, za katere je mejna koncentracija
650 mg/m3 za trdno gorivo, 250 mg/m3 za ekstra lahko kurilno
olje, 350 mg/m3 za težko kurilno olje in 200 mg/m3 za plinasto
gorivo,
– žveplove okside, za katere je mejna koncentracija
1.700 mg/m3 za trdno gorivo, 1.700 mg/m3 za tekoče gorivo in
35 mg/m3 za plinasto gorivo,
– celotni prah pri uporabi trdnega goriva v srednih kurilnih
napravah z vhodno toplotno močjo, manjšo od 5 MW, za katerega je mejna koncentracija enaka 150 mg/m3,
– celotni prah za rekonstruirano obstoječo srednjo kurilno napravo na biomaso, ki je začela obratovati pred 10. decembrom 1994, za katerega je mejna koncentracija enaka
150 mg/m3,
– celotni prah pri uporabi trdnega goriva in z vhodno
toplotno močjo, večjo ali enako 5 MW, za katerega je mejna
koncentracija enaka 50 mg/m3,
– ogljikov monoksid za rekonstruirano obstoječo srednjo
kurilno napravo na biomaso, ki je začela obratovati pred 10. decembrom 1994, za katerega je mejna koncentracija enaka
1000 mg/m3 ter
– celotni organski ogljik, če se uporablja za gorivo naravni
les v vseh oblikah, briketi iz biomase ali trdno gorivo iz odpadkov, za katerega je mejna koncentracija enaka 50 mg/m3.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA.
8. člen
Če so male ali srednje kurilne naprave na ekstra lahko
kurilno olje z vhodno toplotno močjo, večjo od 120 KW in
manjšo od 10 MW, in male kurilne naprave na plinasto gorivo
dane na trg končnim uporabnikom pred 31. decembrom 2011,
veljajo za koncentracijo dušikovih oksidov do prilagoditvenih
rokov, določenih za obstoječe male in srednje kurilne naprave
v drugi alinei prvega odstavka 22. člena uredbe, naslednje
mejne koncentracije:
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– 250 mg/m3 za tekoče gorivo, 150 mg/m3 za zemeljski
plin in 200 mg/m3 za utekočinjeni naftni plin.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-83/2007/8
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0177
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4166.

Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi
v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z
elektrolitskim postopkom

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim
postopkom
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo
aluminija z elektrolitskim postopkom (Uradni list RS, št. 34/07)
se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-85/2007/5
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2511-0178
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

81 / 7. 9. 2007 /

PRILOGA

Stran

11095

Priloga 2

Preglednica 1: Mejne vrednosti emisije snovi za obstoječe naprave za izdelavo anod.

Vrsta snovi

celotni prah:
koncentracija prahu

Naprava

skladiščenje in transport surovin

Emisija iz čistilne
naprave

20 mg/Nm3

Sejanje, mletje, mešanje in oblikovanje anodne
mase
pečenje anod
plinasti fluoridi, izraženi kot F:
koncentracija fluoridov

pečenje anod

skupni organski ogljik (TOC):
koncentracija ogljika

skladiščenje katranske smole

1 mg/Nm3

200 mg/Nm3

mešanje in oblikovanje anodne mase
pečenje anod
žveplovi dioksidi, izraženi kot SO2

pečenje anod

350 mg/Nm3

NOx

pečenje anod

350 mg/Nm3

Benzen

pečenje anod

20 mg/Nm3

PAH III (1)

pečenje anod

500 µg/Nm3

PAH II (2)

mešanje in oblikovanje anodne mase

100 µg/Nm3

PAH I (3)

mešanje in oblikovanje anodne mase

10µg/m3

Oznake v preglednici 1 imajo naslednji pomen:
(1) PAH III je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: piren, benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen, benzo
(a) antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (ghi) perilen, fluoranten;
(2) PAH II je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen, dibenzo (a)
antracen, benzo (b) fluoranten, benzo (j) fluoranten, benzo (k) fluoranten, krizen, indeno (1,2,3-cd) piren, benzo (b) nafto (2,1-d)
tiofen;
(3) PAH I je skupina naslednjih policikličnih aromatskih ogljikovodikov: benzo (a) piren, dibenzo (a, h) antracen.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih
turbin z vhodno toplotno močjo manj kot
50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim
zgorevanjem

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj
kot 50 MW in nepremičnih motorjev
z notranjim zgorevanjem
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih
turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih
motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07) se
v 3. členu v tretjem odstavku številka »1.4« nadomesti s številko »1.5«, številka »1.5« s številko »1.4« in besedilo »8.1.2« z
besedilom »8.1, točka b«.
2. člen
V 4. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2, je:
– 75 mg/m3 za pogon na zemeljski plin, če je obremenitev
plinske turbine 70 ali več odstotna. Pri plinskih turbinah z enostavnim plinskim procesom, katerih izkoristek znaša pri 15 °C,
101,3 kPa in relativni zračni vlagi 60 odstotkov več kot 32 odstotkov, se mejna koncentracija izračuna tako, da se 75 mg/m³
pomnoži s količnikom med izkoristkom plinske turbine, če je ta
večji od 32 odstotkov, in izkoristkom 32 odstotkov,
– 300 mg/m3 za pogon na zemeljski plin in 400 mg/m3 za
pogon na tekoča goriva za plinsko turbino, ki izpolnjuje pogoje
iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe, in
– 150 mg/m3 za pogon na druga plinasta goriva in tekoča
goriva;«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Za odpadne pline iz plinskih turbin se v zvezi z mejnimi vrednostmi ne uporablja določb predpisa, ki ureja emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, in sicer za:
– masni pretok celotnega prahu,
– masni pretok dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2,
– masni pretok formaldehida,
– organske snovi razen formaldehida.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku pod točko 3 z naslovom
»mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2« v 3. in 4. točki beseda »valjne«
nadomesti z besedo »taktne«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena za
motorje, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena te
uredbe, ne veljajo mejne koncentracije ogljikovega monoksida,
dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot
NO2, mejna koncentracija celotnega prahu za te motorje pa je
enaka 80 mg/m3.
(4) Za odpadne pline iz motorjev se v zvezi z mejnimi
vrednostmi ne uporablja določb predpisa, ki ureja emisije snovi
v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, in sicer za:
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– masni pretok celotnega prahu,
– masni pretok dušikovega monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2,
– masni pretok formaldehida,
– organske snovi razen formaldehida.«.
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
V 10. členu se na koncu drugega odstavka črta piko in
doda besedilo », razen za plinsko turbino, ki izpolnjuje pogoje
iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe.«.
6. člen
V 11. členu se na koncu prvega odstavka črta piko in doda
besedilo », razen za obstoječe motorje na deponijski plin, katere mora prilagoditi najpozneje do 31. decembra 2020.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Pravilnik o boleznih živali

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka
19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi
prvega odstavka 77. člena za izvrševanje tretjega odstavka
49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01,
110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG, 62/04 odl. US in 93/05-ZVMS)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o boleznih živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo razvrstitev bolezni živali
(v nadaljnjem besedilu: bolezni), preventivne ukrepe za preprečevanje in zatiranje bolezni, način sporočanja, obveščanja,
poročanja in prijavljanja bolezni, pogoje za pridobitev statusov
za določene bolezni ter seznam imenovanih in nacionalnih referenčnih laboratorijev, laboratorijskih testov in metod, odvzem
vzorcev ter pošiljanje v diagnostično preiskavo:
– v skladu z Direktivo Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija
1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL
L št. 121 z dne 29. 7. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjeno
z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno
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z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih boleznih v Skupnosti (UL L
št. 378 z dne 31. 12. 1982, str. 58) zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 1. marca 2004 o spremembah Direktive
Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti z
vključitvijo nekaterih bolezni kopitarjev ter nekaterih bolezni čebel na seznam prijavljivih bolezni (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2004,
str. 27) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 82/894/EGS);
– za izvajanje Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (UL L št. 224 z dne
18. 8. 1990, str. 19), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES)
št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske
unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike
ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363,
20. 12. 2006, str. 1);
– v skladu z Direktivo Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z
dne 18. 8. 1990, str. 42), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta
2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/426/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo
znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter
za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L št. 303 z dne 31. 10. 1990,
str. 6), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES
z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na
področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno
zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
90/539/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje
živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L št. 46 z dne
19. 2. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta
2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno
varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju
in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L št. 328 z
dne 24. 11. 2006, str. 14);
– v skladu z Direktivo Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L
št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi
nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352) (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 91/68/EGS);
– v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija
1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in
za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov,
za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi
90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54), zadnjič
spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 26. aprila 2007 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 92/65/EGS zaradi vključitve
dodatnih zdravstvenih ukrepov za trgovino z živimi čebelami in
posodobitve vzorcev zdravstvenih spričeval (UL L št. 114 z dne
1. 5. 2007, str. 17);
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– v skladu z Direktivo Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija
1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje
kuge (UL L št. 260 z dne 5. 9. 1992, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad
določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru
vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str.
69), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/10/ES z
dne 21. februarja 2007 o spremembi Priloge IIk Direktivi Sveta
92/119/EGS o ukrepih, ki jih je treba izvesti na zaščitenem
območju po izbruhu vezikularne bolezni prašičev (UL L št. 63 z
dne 1. 3. 2007, str. 24);
– v skladu z Direktivo Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in
izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (UL L št. 327 z dne
22. 12. 2000, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta
2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra
2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo
(UL L št. 316 z dne 1. 12. 2001, str. 5), zadnjič spremenjeno
z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za
preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih
spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str.
1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007
z dne 26. junija 2007 o spremembi prilog I, III, VII in X k Uredbi
(ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi
predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih
transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 165 z dne
27. 6. 2007, str. 8);
– v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško
prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z
nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L
št. 192 z dne 20. 7. 2002, str. 27), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi
nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in
Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z
zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske
premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS
(UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno
z Uredbo Komisije (ES) št. 245/2007 z dne 8. marca 2007 o
spremembi in prilagoditvi Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003
Evropskega parlamenta in Sveta glede Bolgarije, Romunije in
Malezije (UL L št. 73 z dne 13. 3. 2007, str. 9);
– v skladu z Direktivo Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in
parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe
89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS
(UL L št. 306 z dne 22. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno
z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352);
– v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne
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influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L št. 10 z dne
14. 1. 2006, str. 16);
– v skladu z Direktivo Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra
2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz
ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni
pri vodnih živalih (UL L št. 328 z dne 24. 11. 2006, str. 14) (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/88/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. primer bolezni je vsaka uradna potrditev obvezno prijavljive bolezni iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri
katerikoli živi ali mrtvi živali ali njenem delu, oziroma potrditev
druge bolezni iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. izbruh oziroma pojav bolezni pomeni enega ali več
primerov bolezni na gospodarstvu ali območju v Republiki
Sloveniji;
3. primarni izbruh bolezni je izbruh bolezni, ki ni epizootiološko vezan na predhodne izbruhe v isti regiji ali prvi izbruh
bolezni v drugi regiji;
4. laboratorijske preiskave so preiskave na posamezno
bolezen, opravljene v skladu z zadnjo izdajo Diagnostičnega
priročnika Mednarodne organizacije za zdravje živali (v nadaljnjem besedilu: OIE) oziroma s predpisi Skupnosti;
5. ADNS (Animal Disease Notification System) je računalniški sistem Evropske komisije za notifikacijo živalskih bolezni
v skladu z Direktivo 82/894/EGS;
6. WAHIS (World Animal Health Information System) je
računalniški sistem OIE za obveščanje in poročanje o pojavih
bolezni in izvajanju veterinarskih ukrepov za bolezni iz liste
OIE;
7. regija je del Republike Slovenije, velik vsaj 2.000 km2,
ki je pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj
enega območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS);
8. čreda je žival oziroma skupina živali na gospodarstvu
kot epidemiološka enota; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti enak
zdravstveni status.
II. RAZVRSTITEV BOLEZNI
3. člen
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5. člen
(prepoved preventivnega cepljenja)
Preventivno cepljenje je prepovedano za vse bolezni, navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, če ni s posebnim predpisom za posamezno bolezen določeno drugače.
6. člen
(zdravstveni statusi)
(1) Premiki goved, ovac in koz ter živil, ki izvirajo iz teh
živali, so možni le, če:
a. govedo izvira iz črede, ki ima status črede, uradno proste bruceloze, enzootske goveje levkoze in tuberkuloze;
b. ovca ali koza izvira iz gospodarstva, ki ima status gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis).
(2) Če se status črede iz prejšnjega odstavka začasno
razveljavi, je promet s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali možen v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega
izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4.
2004, str. 206), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES)
št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka
blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske
unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike
ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 1) in Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih
higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne
30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES)
št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske
unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike
ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 1).
(3) Podrobnejši pogoji glede zdravstvenih statusov čred
za govedo so navedeni v Prilogi 4, glede zdravstvenih statusov
gospodarstev za ovce in koze pa v Prilogi 5. Prilogi 4 in 5 sta
sestavni del tega pravilnika.

(lista bolezni)

7. člen

(1) Bolezni so v skladu s Kodeksom o zdravju živali OIE
razvrščene v enotno listo, navedeno v Prilogi 1 tega pravil
nika.
(2) O vseh ukrepih, ki se izvajajo za spremljanje, ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) vsakih 6 mesecev (polletno in letno) poroča
OIE preko WAHIS.
(3) Bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika, ki niso navedene v
Prilogi 2 tega pravilnika, se potrdi na podlagi kliničnih oziroma
laboratorijskih preiskav.

(načrti ukrepov)

4. člen

(1) Bolezni, za katere je potrebno pripraviti načrte ukrepov
ob njihovem pojavu, so navedene v Prilogi 6, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Glavni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS)
pripravi načrt ukrepov za posamezno bolezen za območje
Republike Slovenije, OU VURS pa pripravijo načrte za svoja
območja.
(3) Načrti ukrepov se lahko pripravijo tudi za druge bolezni, če je zaradi epidemiološke situacije to potrebno.
(4) Načrti ukrepov iz tega člena urejajo najmanj vsebine,
določene v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika, če njihova vsebina ni določena z drugimi predpisi.

(obvezno prijavljive bolezni)
(1) Obvezno prijavljive so bolezni, navedene v Prilogi 2
tega pravilnika.
(2) Pri sumu, da se je pojavila bolezen iz prejšnjega odstavka, je treba takoj poskrbeti, da se bolezen ugotovi oziroma
da se sum na bolezen ovrže.
(3) Bolezni iz prvega odstavka tega člena uradno potrdi
VURS.

III. UKREPI
8. člen
(preventivni in drugi ukrepi za bolezni)
(1) Širjenje bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika v reji oziroma med rejami se preprečuje s preventivnimi ukrepi in drugimi
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veterinarskimi ukrepi oziroma v skladu s smernicami, ki se
objavijo na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si, če z
drugimi predpisi ni določeno drugače.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka, ki jih je dolžan izvajati
imetnik živali, so:
a) zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, vode
za napajanje in krme;
b) zagotavljanje in vzdrževanje predpisanih higienskih
razmer v objektih za rejo živali, v drugih prostorih ter napravah,
kjer se zadržujejo živali;
c) zagotavljanje higiene porodov in molže;
d) zagotavljanje veterinarskega reda na javnih krajih, kjer
se zbirajo živali, v prevoznih sredstvih za prevoz živali, proizvodov, surovin, živil, odpadkov in krme, v oborah in pašnikih ter
objektih za zbiranje živali in klanje živali ter zbiranje, obdelavo,
predelavo in skladiščenje surovin, proizvodov, živil, odpadkov
in krme;
e) zagotavljanje varnosti živil in veterinarskih pogojev za
njihovo proizvodnjo in promet;
f) preprečevanje vnašanja povzročiteljev bolezni v rejo
živali;
g) izvajanje veterinarskih ukrepov v rejah živali;
h) ravnanje z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, živalskim blatom in urinom na predpisan način;
i) zagotavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije v objektih, na javnih površinah in v prevoznih
sredstvih;
j) drugi potrebni ukrepi.
(3) Stroški vseh diagnostičnih preiskav za ugotovitev in
zatiranje bolezni iz prvega odstavka člena in stroški izvajanja
ukrepov za preprečevanje pojavov in širjenja bolezni iz prvega
odstavka tega člena bremenijo lastnika živali, če z drugimi
predpisi ni določeno drugače.
9. člen
(ukrepi do uradne potrditve ali ovržbe suma bolezni
iz Priloge 2)
(1) Da bi se raziskal sum, ali se je pri živalih pojavila bolezen iz Priloge 2 tega pravilnika, lahko v času od prve prijave do
uradne potrditve suma ali ovržbe suma VURS uvede naslednje
ukrepe, da bi se preprečila nevarnost za zdravje drugih živali
in ljudi:
a. zapora gospodarstva;
b. nadaljnje laboratorijske preiskave (potrditveni testi, diferencialno diagnostični testi ipd.);
c. izločitev živali v diagnostične namene;
d. prepoved premikov živali;
e. prepoved razmnoževanja živali;
f. drugi potrebni ukrepi.
(2) Ne glede na rezultate se stroški diagnostičnih preiskav
za uradno potrditev ali ovržbo suma na bolezen iz prejšnjega
odstavka plačajo iz proračuna Republike Slovenije.
(3) Imetnik živali je upravičen do odškodnine za živali iz
točke c) prejšnjega odstavka.
10. člen
(državno središče za nadzor bolezni)
(1) Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem
besedilu: DSNB) določa, vodi in spremlja izvajanje ukrepov ob
pojavu bolezni iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
Podrobnejše naloge DSNB se določijo v predpisanih načrtih
ukrepov za posamezno bolezen.
(2) DSNB sestavljajo najmanj člani s področij dela, ki se
določijo v načrtih ukrepov za posamezno bolezen iz prejšnjega
odstavka.
(3) Člane DSNB imenuje minister, pristojen za veterinarstvo, za posamezno bolezen iz Priloge 8 tega pravilnika.
(4) DSNB se skliče v primeru suma ali pojava bolezni iz
Priloge 8 tega pravilnika.
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(5) DSNB skliče in vodi generalni direktor VURS. V njegovi odsotnosti ga nadomesti njegov namestnik.
(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena,
lahko generalni direktor VURS skliče člane DSNB tudi v naslednjih primerih:
a. preučitev epidemiološke situacije in če je potrebno,
uvedba ukrepov za preprečitev vnosa bolezni iz območja drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali
tretjih držav in preprečitev širjenja bolezni;
b. uvedba potrebnih postopkov, ukrepov oziroma laboratorijskih in drugih preiskav za uradno postavitev oziroma
potrditev ali ovržbo suma na bolezen iz četrtega odstavka tega
člena;
c. ko je glede na trenutne okoliščine potrebno uvesti ukrepe v zvezi z boleznimi iz četrtega odstavka tega člena.
IV. OBVEŠČANJE, POROČANJE IN PRIJAVLJANJE
BOLEZNI
11. člen
(obveščanje o boleznih iz Priloge 8)
(1) Če gre za sum bolezni, navedenih v Prilogi 8 tega
pravilnika, mora veterinarska organizacija, ki sum postavi, o
tem takoj telefonsko in po telefaksu oziroma elektronski pošti
obvestiti GU VURS. V ta namen GU VURS zagotovi dežurno
telefonsko številko.
(2) Takoj po prejeti prijavi suma se skliče DSNB.
(3) O rezultatih diagnostičnih preiskav mora imenovani
laboratorij takoj na dežurno telefonsko številko in po telefaksu
oziroma elektronski pošti obvestiti GU VURS.
(4) Podatki, ki jih mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka tega člena, so določeni v Prilogi 9, ki je sestavni del
tega pravilnika.
12. člen
(obveščanje o boleznih iz Priloge 10)
(1) Če gre za sum bolezni iz Priloge 10, ki je sestavni del
tega pravilnika, mora veterinarska organizacija, ki sum postavi,
o sumu na to bolezen takoj obvestiti OU VURS.
(2) Imenovani laboratorij mora o rezultatu diagnostične
preiskave takoj telefonsko in po telefaksu oziroma po elektronski pošti obvestiti OU VURS.
(3) Če gre za prvi pojav ene od bolezni iz prvega odstavka
tega člena v Republiki Sloveniji, mora imenovani laboratorij o
rezultatu diagnostične preiskave takoj telefonsko in po telefaksu oziroma elektronski pošti obvestiti tudi GU VURS.
13. člen
(obveščanje o drugih boleznih)
(1) O boleznih iz Priloge 1 tega pravilnika, za katere ne
veljajo določbe 11. oziroma 12. člena tega pravilnika, mora
veterinarska organizacija obvestiti OU VURS le, če se z diagnostičnim izvidom bolezen potrdi.
(2) Pojave bolezni iz prejšnjega odstavka mora veterinarska organizacija prijaviti preko računalniškega programa
za spremljanje, obveščanje in poročanje o boleznih živali (v
nadaljnjem besedilu: CIS VURS – EPI) najpozneje do desetega
dne v mesecu za pretekli mesec.
14. člen
(obveščanje o zoonozah)
(1) Ob sumu ali ugotovitvi zoonoze je potrebno obvestiti
pristojno zdravstveno službo. Obveščanje poteka v skladu z
11., 12. ali 13. členom tega pravilnika, odvisno od tega, v katero
prilogo tega pravilnika je bolezen uvrščena.
(2) Glede na naravo bolezni in če je potrebno, VURS
in zdravstvena služba v sodelovanju opravita epidemiološko
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oziroma epizootiološko poizvedovanje. Na podlagi rezultatov
poizvedb VURS uvede ukrepe iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Ukrepe se lahko uvede tudi, če zdravstvena služba
obvesti veterinarsko službo o pojavu kliničnih znakov zoonoz
pri ljudeh.
(4) Če zoonoza ni navedena v Prilogi 1 tega pravilnika,
je pa navedena v delu A ali v 1., 2. ali 3. točki dela B Priloge 1
Pravilnika o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz (Uradni list RS, št. 67/04 in 93/05-ZVMS), poteka obveščanje VURS
in zdravstvene službe v skladu s 13. členom tega pravilnika,
VURS pa lahko uvede ukrepe iz 8. člena tega pravilnika, če
drug predpis ne določa drugače.
15. člen
(rezultati diagnostičnih preiskav)
(1) Imenovani laboratorij mora o rezultatih diagnostičnih
preiskav poleg VURS obvestiti tudi pošiljatelja vzorcev in imetnika živali.
(2) O rezultatih opravljenih diagnostičnih preiskav mora
imenovani laboratorij poročati preko CIS VURS – EPI.
16. člen
(obvezno mednarodno prijavljive bolezni)
(1) Obvezno mednarodno prijavljive bolezni so bolezni,
določene v Prilogi 11, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezno je prijavljanje:
a. primarnih izbruhov bolezni iz prejšnjega odstavka;
b. sekundarnih izbruhov bolezni iz prejšnjega odstavka;
c. odprave ukrepov, ki so bili uvedeni v zvezi z izbruhom
bolezni iz prejšnjega odstavka.
(3) VURS mora primarne izbruhe bolezni iz prvega odstavka tega člena prijaviti nemudoma oziroma najpozneje v
roku 24 ur po uradni potrditvi, sekundarne izbruhe pa vsak prvi
delovni dan v tednu OIE, Evropski Komisiji in pristojnim veterinarskim organom vseh držav članic EU in sosednjih držav, če
ni z drugimi predpisi določeno drugače.
(4) Prijava OIE poteka preko WAHIS nujnih sporočil.
(5) Prijava bolezni Evropski Komisiji mora vsebovati informacije, določene v Prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika
in mora biti poslana po telefaksu oziroma elektronski pošti in
preko ADNS.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena poteka obvezno mednarodno prijavljanje bolezni vodnih živali v skladu s
predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz
akvakulture.
V. LABORATORIJI, LABORATORIJSKI TESTI
IN METODE, ODVZEM TER POŠILJANJE VZORCEV
17. člen
(nacionalni referenčni laboratoriji in drugi imenovani
laboratoriji)
(1) Laboratorijske preiskave uradnih vzorcev na bolezni iz
Priloge 1 tega pravilnika se opravljajo v imenovanih laboratorijih
oziroma nacionalnih referenčnih laboratorijih, katerih seznam je
objavljen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.
(2) Koordinacijo jemanja in pošiljanja vzorcev iz prejšnjega odstavka vodi VURS.
18. člen
(laboratorijski testi in metode, način odvzema vzorcev
in pošiljanje materiala za diagnostično preiskavo)
Laboratorijski testi in metode za preiskave posameznih
bolezni iz tega pravilnika ter način odvzema vzorcev in pošiljanje v diagnostične preiskave, so določeni in se opravljajo v
skladu zadnjo izdajo z diagnostičnega priročnika OIE.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodne določbe)
(1) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI in izdaje ustreznega
predpisa, ki bo urejal obrazce oziroma računalniški program za
bolezni živali iz tega pravilnika, se še naprej uporabljajo obrazci
in računalniški program, ki so se uporabljali do uveljavitve tega
pravilnika.
(2) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI mora veterinarska
organizacija posredovati poročilo o pojavu bolezni iz 13. člena
tega pravilnika na OU VURS najpozneje do desetega dne v
mesecu za pretekli mesec na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS http://www.vurs.gov.si.
(3) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI mora imenovani
laboratorij enkrat mesečno, najpozneje do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec, o opravljenih diagnostičnih preiskavah poročati
GU VURS.
(4) Do vzpostavitve CIS VURS – EPI mora imenovani
laboratorij o rezultatih diagnostičnih preiskav na steklino poročati GU VURS najpozneje do tretjega dne v mesecu za pretekli
mesec.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list RS, št. 39/93 in
93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
izkoreninjenje afriške smrkavosti – Lymphagioitis epizootica
(Uradni list RS, št. 71/96 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
izkoreninjenje bolezni Gumboro – Morbus Gumboro Uradni list
RS, št. 71/96 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje bolezni rdečih ust – Entheric redmouth disease – Yersiniosis (Uradni list RS, št. 3/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje cisticerkoze – Cysticercosis (Uradni list RS, št. 3/97
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje ehinokokoze – Echinococcosis (Uradni list RS, št. 3/97
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje leptospiroze – Leptospirosis (Uradni list RS, št. 3/97
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje atrofičnega rinitisa
prašičev – Rhinitis atrophicans suum (Uradni list RS, št. 10/97
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje eritrodermatitisa pri krapih -Eyrithrodermatitis cyprini
(Uradni list RS, št. 10/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje furunkuloze pri postrveh – Furunculosis salmonis
(Uradni list RS, št. 10/97 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje epidemičnega tremorja – Encephalomyelitis avium
(Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje garij pri kopitarjih in prežvekovalcih – Scabies: sarcoptiasis equorum, bovum et rupicaprarum, chorioptiasis ovium,
psoroptiasis (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje infekcioznega bronhitisa pri perutnini – Bronchitis
infectiosa avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje infekcioznega laringotraheitisa pri perutnini – Laryngotracheitis infectiosa avium (Uradni list RS, št. 36/98 in
93/05-ZVMS);
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– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klostridijskega enteritisa pujskov (KEP) – Enteritis clostridialis porcellorum (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje kronične bolezni dihal perutnine – Mycoplasmosis
avium (Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje Marekove bolezni – Neurolymphomatosis avium (Uradni
list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje nalezljive enzootske šepavosti ovac – Dermatitis interdigitalis infectiosa ovium (Uradni list RS, št. 36/98 in
93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje nalezljive nekroze trebušne slinavke pri postrveh
– Necrosis infectiosa pancreatica salmonis (Uradni list RS,
št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje nozemavosti čebel – Nosemosis apium (Uradni list
RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje paratuberkuloze – Paratuberculosis (Uradni list RS,
št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje prašičje dizenterije – Dysenteria suum (Uradni list RS,
št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje prašičjega respiratornega in reproduktivnega sindroma (PRRS) – Syndroma reproductivum et respiratorium suum
(Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje pršičavosti čebel – Acariasis apium (Uradni list RS,
št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje šumečega prisada – Gangraena emphysematosa
(Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje varooze čebel – Varoosis apium (Uradni list RS,
št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje vnetja ribjega mehurja pri krapih – Aerocystitis cyprini
(Uradni list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje vrtoglavosti postrvi – Myxomatosis salmonis (Uradni
list RS, št. 36/98 in 93/05-ZVMS).
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze (Campylobacteriosis
genitalis bovum) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje goveje trihomoniaze (Trichomoniasis bovum) (Uradni
list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum) (Uradni list RS, št. 82/99
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje influence konj (Influenza equorum) (Uradni list RS,
št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje kolere perutnine (Pateurellosis avium) (Uradni list RS,
št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje miksomatoze (Myxomatosis) (Uradni list RS, št. 82/99
in 93/05-ZVMS);
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– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje pulmonalne adenomatoze ovac (Adenomatosis pulmonum epizootica ovis) (Uradni list RS, št. 82/99 in
93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje spomladanske viremije pri krapih (Viraemia vernalis
cyprini) (Uradni list RS, št. 82/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega vnetja želodca in črevesja pri prašičih (TGE)
– Gastroenteritis virosa suum (Uradni list RS, št. 82/99 in
93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (Rhinotracheitis infectiosa et
vulvovaginitis pustuloza infectiosa bovum – IBR/IPV) (Uradni
list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje klamidijskega zvrgavanja ovac (Abortus chlamydialis
ovium) (Uradni list RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje listerioze (Listeriosis) (Uradni list RS, št. 85/99, 42/05
in 93/05-ZVMS)
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje mikrosporije (Microsporiasis) (Uradni list RS, št. 85/99
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje mrzlice Q (Q-febris) (Uradni list RS, št. 85/99 in
93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje okamenele zalege (Aspergillosis apium) (Uradni list
RS, št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje rdečice (Erysipelas) (Uradni list RS, št. 85/99 in
93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje toksokarioze (Toxocariosis) (Uradni list RS, št. 85/99
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje toksoplazmoze (Toxoplasmosis) (Uradni list RS,
št. 85/99 in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis) (Uradni list RS, št. 85/99
in 93/05-ZVMS);
– Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje tularemije (Tularemia) (Uradni list RS, št. 85/99 in
93/05-ZVMS);
– Pravilnik o kužnih boleznih živali (Uradni list RS,
št. 54/02, 63/03, 28/04 in 142/04 ter 93/05-ZVMS in 31/07).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-62/2007
Ljubljana, dne 27. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0025
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1
LISTA BOLEZNI V SKLADU S KODEKSOM O ZDRAVJU ŽIVALI OIE
BOLEZNI VEý ŽIVALSKIH VRST
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

vraniþni prisad

Anthrax

B051

2.

Aujeszkijeva bolezen

Aujeszky's disease

B052

3.

bolezen modrikastega jezika

Bluetongue

A090

4.

bruceloza (Brucella abortus)

Brucellosis (Brucella abortus)

N103

5.

bruceloza (Brucella melitensis)

Brucellosis (Brucella melitensis)

N152

6.

bruceloza (Brucella suis)

Brucellosis (Brucella suis)

N253

7.

krimsko kongoška hemoragiþna mrzlica

Crimean Congo haemorrhagic fever

N001

8.

mehurjavost-ehinokokoza/hidatioza

Echinococcosis/hydatidosis

B053

9.

slinavka in parkljevka

Foot and mouth disease

A010

10.

osrþnikova vodenica

Heartwater

B055

11.

japonski encefalomielitis

Japanese encephalitis

B212

12.

leptospiroza

Leptospirosis

B056

13.

miaza (Cochliomyia hominivorax)

New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

B060

14.

miaza (Chrysomya bezziana)

Old world screwworm (Chrysomya bezziana)

B061

15.

paratuberkuloza

Paratuberculosis

B059

16.

mrzlica Q

Q fever

B057

17.

steklina

Rabies

B058

18.

mrzlica doline Rift

Rift Valley fever

A080

19.

goveja kuga

Rinderpest

A040

20.

trihineloza

Trichinellosis

B062

21.

tularemija

Tularemia

B352

22.

vezikularni stomatitis

Vesicular stomatitis

A020

23.

mrzlica West Nile

West Nile fever

N002
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BOLEZNI GOVEDA
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

enzootska goveja levkoza

Enzootic bovine leukosis

B108

2.

infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni
pustularni vulvovaginitis - IBR/IPV

Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular
vulvovaginitis – IBR/IPV

B110

3.

trihomoniaza

Trichomonosis

B112

4.

bovina spongiformna encefalopatija - BSE

Bovine spongiform encephalopathy - BSE

B115

5.

goveja virusna diareja

Bovine viral diarrhoea

N117

6.

goveja hemoragiþna septikemija

Haemorrhagic septicaemia

B109

7.

babezioza

Bovine babesiosis

B102

8.

goveja tuberkuloza

Bovine tuberculosis

B105

9.

maligna kataralna mrzlica (divje zveri)

Malignant catarrhal fever (wildebeest only)

B114

10.

vozliþasti dermatitis

Lumpy skin disease

A070

11.

anaplazmoza

Bovine anaplasmosis

B101

12.

goveja genitalna kampilobakterioza

Bovine genital campylobacteriosis

B104

13.

pljuþna kuga govedi

Contagious bovine pleuropneumonia

A060

14.

tripanosomiaza

Trypanosomosis (tsetse-transmitted)

B113

15.

teileroza

Theileriosis

B111

BOLEZNI DROBNICE
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

virusni artritis/encefalitis koz

Caprine arthritis/encephalitis

B153

2.

kužna agalakcija

Contagious agalactia

B154

3.

nalezljiva plevropnevmonija koz

Contagious caprine pleuropneumonia

A060

4.

enzootsko zvrgavanje ovac (ovþja klamidioza)

Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)

B156

5.

maedi-visna

Maedi-visna

B161

6.

nairobijska bolezen ovac

Nairobi sheep disease

B158

7.

ovþji epididimitis

Ovine epididymitis (Brucella ovis)

B151

8.

kuga drobnice

Peste des petits ruminants

A050

9.

salmonelozno zvrgavanje ovac (S. abortus
ovis)

Salmonellosis (S. abortusovis)

B159

10.

praskavec - scrapie

Scrapie

B160

11.

osepnice ovac in koz

Sheep pox and goat pox

A100
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BOLEZNI PRAŠIýEV
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

afriška prašiþja kuga

African swine fever

A120

2.

klasiþna prašiþja kuga

Classical swine fever

A130

3.

Nipah virusni encefalitis

Nipah virus encephalitis

N258

4.

ikriþavost prašiþev - cisticerkoza

Porcine cysticercosis

B252

5.

prašiþji reprodukcijski in respiratorni sindromPRRS

Porcine reproductive and respiratory syndrome

B257

6.

vezikularna bolezen prašiþev

Swine vesicular disease

A030

7.

virusno vnetje želodca in þrevesja pri prašiþih
- TGE

Transmissible gastroenteritis

B254

BOLEZNI KOPITARJEV
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

konjska kuga

African horse sickness

A110

2.

nalezljivi metritis kobil

Contagious equine metritis

B201

3.

spolna kuga konj - Durina

Dourine

B202

4.

enzootiþni encefalomielitis (vzhodni)

Equine encephalomyelitis (Eastern)

N220

5.

enzootiþni encefalomielitis (zahodni)

Equine encephalomyelitis (Western)

N221

6.

infekciozna anemija konj

Equine infectious anaemia

B205

7.

influenca konj

Equine influenza

B206

8.

piroplazmoza kopitarjev

Equine piroplasmosis

B207

9.

konjski rinopneumonitis - virusno zvrgavanje
kobil

Equine rhinopneumonitis

B208

10.

kužni arteritis kopitarjev

Equine viral arteritis

B211

11.

smrkavost - maleus

Glanders

B209

12.

tripanosomiaza (Trypanosoma evansi)

Surra (Trypanosoma evansi)

B215

13.

venezuelski encefalomielitis kopitarjev

Venezuelan equine encephalomyelitis

B216
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BOLEZNI PERUTNINE IN PTIC
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

aviarna klamidioza - psitakoza

Avian chlamydiosis

B312

2.

infekciozni bronhitis perutnine

Avian infectious bronchitis

B301

3.

infekciozni laringotraheitis

Avian infectious laryngotracheitis

B302

4.

aviarna mikoplazmoza (okužba z M. synoviae)

Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

N316

5.

mikoplazmoza (okužba z M. gallisepticum)

Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

B311

6.

virusni hepatitis rac

Duck virus hepatitis

B304

7.

kolera perutnine

Fowl cholera

B306

8.

kokošji tif

Fowl typhoid

B308

9.

aviarna influenca

Higly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian
influenza in poultry

A150

10.

Gumborska bolezen

Infectious bursal disease (Gumboro disease)

B309

11.

Marekova bolezen

Marek's disease

B310

12.

atipiþna kokošja kuga

Newcastle disease

A160

13.

puloroza

Pullorum disease

B313

14.

rinotraheitis puranov

Turkey rhinotracheitis

N315

BOLEZNI RIB
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

epizootska hematopoetska nekroza

Epizootic haematopoietic necrosis

B413

2.

epizootski ulcerativni sindrom

Epizootic ulcerative syndrome

N404

3.

girodaktiloza

Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

N416

4.

infekciozna hematopoetska nekroza postrvi

Infectious haematopoietic necrosis

B405

5.

infekciozna anemija lososov

Infectious salmon anaemia

N403

6.

iridoviroza (Red sea bream - Pagrus major)

Red sea bream iridoviral disease

N417

7.

spomladanska viremija krapov

Spring viraemia of carp

B404

8.

virusna hemoragiþna septikemija

Viral haemorrhagic septicaemia

B401

9.

Koi herpes viroza

Koi herpesvirus disease
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BOLEZNI ŠKOLJK
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

okužba z Bonamia exitiosa

Infection with Bonamia exitiosa

N432

2.

okužba z Bonamia ostreae

Infection with Bonamia ostreae

N431

3.

okužba z Marteilia refringens

Infection with Marteilia refringens

N434

4.

okužba s Perkinsus marinus

Infection with Perkinsus marinus

N436

5.

okužba s Perkinsus olseni

Infection with Perkinsus olseni

N460

6.

okužba s Xenohaliotis californiensis

Infection with Xenohaliotis californiensis

N461

7.

Abalonska virusna smrtnost

Abalone viral mortality

XXXX

BOLEZNI ýEBEL
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

pršiþavost þebel

Acarapisosis of honey bees

B451

2.

huda gniloba þebelje zalege

American foulbrood of honey bees

B452

3.

blaga gniloba þebelje zalege

European foulbrood of honey bees

B453

4.

varooza

Varroosis of honey bees

B455

5.

pršica Tropilaelaps

Tropilaelaps infestation of honey bees

N456

6.

mali panjski hrošþ

Small hive beetle infestation (Aethina tumida)

N457

BOLEZNI LAGOMORFOV
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

miksomatoza

Myxomatosis

B351

2.

hemoragiþna bolezen kuncev in zajcev

Rabbit haemorrhagic disease

B353

BOLEZNI RAKOV
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

raþja kuga (Aphanomyces astaci)

Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

N445

2.

infekciozna hipodermalna in hematopoetska
nekroza

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

N444
N441

3.

sferiþna bakuloviroza

Spherical baculovirosis (Penaeus monodon-type
baculovirus)

4.

sindrom Taura

Taura syndrome

B445

5.

tetrahedralna bakuloviroza

Tetrahedral baculovirosis (Baculovirus penaei)

N442

6.

bolezen belih pik

White spot disease

B446

7.

bolezen rumene glave

Yellowhead disease

B447

DRUGE BOLEZNI
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

osepnice kamelidov

Camelpox

N502

2.

leishmanioza

Leishmaniosis

B501
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PRILOGA 2
OBVEZNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

slinavka in parkljevka

Foot and mouth disease

A010

2.

vezikularni stomatitis

Vesicular stomatitis

A020

3.

vezikularna bolezen prašiþev

Swine vesicular disease

A030

4.

goveja kuga

Rinderpest

A040

5.

kuga drobnice

Peste des petits ruminants

A050

6.

pljuþna kuga govedi

Contagious bovine pleuropneumonia

A060

7.

vozliþasti dermatitis

Lumpy skin disease

A070

8.

mrzlica doline Rift

Rift Valley fever

A080

9.

bolezen modrikastega jezika

Bluetongue

A090

10.

osepnice ovac in koz

Sheep pox and goat pox

A100

11.

konjska kuga

African horse sickness

A110

12.

afriška prašiþja kuga

African swine fever

A120

13.

klasiþna prašiþja kuga

Classical swine fever

A130

14.

aviarna influenca

Avian influenza

A150

15.

atipiþna kokošja kuga

Newcastle disease

A160

16.

vraniþni prisad

Anthrax

B051

17.

Aujeszkijeva bolezen

Aujeszky's disease

B052

18.

steklina

Rabies

B058

19.

goveja tuberkuloza

Bovine tuberculosis

B105

20.

enzootska goveja levkoza

Enzootic bovine leukosis

B108

21.

goveja hemoragiþna septikemija

Haemorrhagic septicaemia

B109

22.

BSE

Bovine spongiform encephalopathy

B115

23.

praskavec - scrapie

Scrapie

B160

24.

spolna kuga konj - Durina

Dourine

B202

25.

infekciozna anemija konj

Equine infectious anaemia

B205

26.

smrkavost - maleus

Glanders

B209

27.

japonski encefalomielitis

Japanese encephalitis

B212

28.

venezuelski encefalomielitis kopitarjev

Venezuelan equine encephalomyelitis

B216

29.

infekciozna hematopoetska nekroza postrvi

Infectious haematopoietic necrosis

B405

30.

virusna hemoragiþna septikemija

Viral haemorrhagic septicaemia

B401

31.

bruceloza (Brucella abortus)

Brucellosis (Brucella abortus)

N103

32.

bruceloza (Brucella melitensis)

Brucellosis (Brucella melitensis)

N152

33.

enzootiþni encefalomielitis (vzhodni)

Equine encephalomyelitis (Eastern)

N220

34.

enzootiþni encefalomielitis (zahodni)

Equine encephalomyelitis (Western)

N221

35.

infekciozna anemija lososov

Infectious salmon anaemia

N403

36.

bruceloza (Brucella suis)

Brucellosis (Brucella suis)

N253

37.

pršica Tropilaelaps

Tropilaelaps mites

N456

38.

mali panjski hrošþ

Small hive beetle (Aethina tumida)

N457
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PRILOGA 3
BOLEZNI, ZA KATERE VELJA PREPOVED PREVENTIVNEGA CEPLJENJA ŽIVALI
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

slinavka in parkljevka

Foot and mouth disease

A010

2.

vezikularni stomatitis

Vesicular stomatitis

A020

3.

vezikularna bolezen prašiþev

Swine vesicular disease

A030

4.

goveja kuga

Rinderpest

A040

5.

kuga drobnice

Peste des petits ruminants

A050

6.

pljuþna kuga govedi

Contagious bovine pleuropneumonia

A060

7.

vozliþasti dermatitis

Lumpy skin disease

A070

8.

mrzlica doline Rift

Rift Valley fever

A080

9.

bolezen modrikastega jezika

Bluetongue

A090

10.

osepnice ovac in koz

Sheep pox and goat pox

A100

11.

konjska kuga

African horse sickness

A110

12.

afriška prašiþja kuga

African swine fever

A120

13.

klasiþna prašiþja kuga

Classical swine fever

A130

14.

aviarna influenca

Avian influenza

A150

15.

atipiþna kokošja kuga

Newcastle disease

A160

16.

Aujeszkijeva bolezen

Aujeszky's disease

B052

17.

bruceloza (Brucella abortus)

Brucellosis (Brucella abortus)

N103

18.

bruceloza (Brucella melitensis)

Brucellosis (Brucella melitensis)

N152

19.

bruceloza (Brucella suis)

Brucellosis (Brucella suis)

N253
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PRILOGA 4
POGOJI ZA PRIDOBITEV, OHRANITEV OZIROMA ODVZEM ZDRAVSTVENEGA
STATUSA PRI GOVEDU
I. ZDRAVSTVENI STATUS JE LAHKO:
-

goveja þreda, uradno prosta tuberkuloze, þe so izpolnjeni pogoji iz 2. oziroma 3. toþke II. dela te
priloge;

-

država ali del države, uradno prosta tuberkuloze, þe so izpolnjeni pogoji iz 6. oziroma 7. toþke II.
dela te priloge;

-

goveja þreda, uradno prosta bruceloze, þe so izpolnjeni pogoji iz 2. oziroma 3. toþke III. dela te
priloge;

-

goveja þreda, prosta bruceloze, þe so izpolnjeni pogoji iz 6. oziroma 7. toþke III. dela te priloge;

-

država ali del države, uradno prosta bruceloze, þe so izpolnjeni pogoji iz 10. oziroma 11. toþke III.
dela te priloge;

-

þreda, uradno prosta enzootske goveje levkoze (EGL), þe so izpolnjeni pogoji iz 2. oziroma 3.
toþke IV. dela te priloge;

-

država ali del države, uradno prosta EGL, þe so izpolnjeni pogoji iz 6. oziroma 7. toþke IV. dela te
priloge.

II. TUBERKULOZA
1. Za namene tega dela priloge imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
a. živali so vsa goveda, razen goved na kulturnih in športnih prireditvah;
b. intradermalni tuberkulinski test je test, ki je opisan, izveden in ocenjen v skladu z delom A
te priloge.
2. Goveja þreda je uradno prosta tuberkuloze, þe so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. nobena žival v þredi ne kaže kliniþnih znakov tuberkuloze;
b. so vse živali v þredi, starejše od šest tednov, negativno reagirale na dva intradermalna
tuberkulinska testa; prvi test se opravi šest mesecev po izkljuþitvi vseh okuženih ali
sumljivih živali v þredi, drugi pa šest mesecev kasneje. ýe je þreda sestavljena izkljuþno
iz živali, ki izvirajo iz þred, uradno prostih tuberkuloze, se prvi test opravi vsaj 60 dni po
formiranju þrede, drugi test pa ni potreben;
c.

þe se po opravljenem prvem testu iz prejšnje toþke þredi prikljuþi nova žival, starejša od
šest tednov, mora le-ta reagirati negativno na intradermalni tuberkulinski test; test mora
biti opravljen ali v 30 dneh pred ali v 30 dneh po vkljuþitvi nove živali v þredo; þe se test
opravi v 30 dneh po vkljuþitvi nove živali, je treba novo žival, dokler ni dokazano
negativna, fiziþno izolirati od drugih živali v þredi tako, da se onemogoþi vsak posredni ali
neposredni stik z ostalimi živalmi. Testi niso obvezni za živali, ki izhajajo iz þred, uradno
prostih tuberkuloze, þe se vsi premiki živali registrirajo na predpisan naþin.
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Ne glede na prejšnja odstavka, intradermalni tuberkulinski test ni potreben za premike na
obmoþju Republike Slovenije za živali, ki izvirajo iz þred, uradno prostih tuberkuloze.
3. Goveja
pogoji:
a.
b.
c.

þreda obdrži status þrede, uradno proste tuberkuloze, þe so izpolnjeni naslednji
dokler so izpolnjeni pogoji iz toþk 2.a. in 2.c. tega dela priloge;
þe vse nove živali prihajajo iz þred, uradno prostih tuberkuloze;
þe se enkrat letno na vseh živalih, razen na teletih, mlajših od šest tednov, ki so bila
rojena na tem gospodarstvu, redno opravljajo intradermalni tuberkulinski testi.

Ne glede na prejšnji odstavek se pogostnost rednih preiskav lahko spremeni, in sicer:


þe letno povpreþje þred na doloþenem obmoþju, v katerih je bila potrjena okužba s
tuberkulozo, v zadnjih dveh enoletnih kontrolnih obdobjih ni veþje od 1%, se lahko
presledek med dvema rednima preiskavama podaljša na dve leti; moške živali za pitanje,
ki izhajajo iz þred, uradno prostih tuberkuloze in so znotraj epidemiološke celote, se
lahko oprosti preiskav; za te živali mora uradni veterinar za inšpekcijski nadzor izdati
odloþbo, na podlagi katere gredo lahko te živali le neposredno v zakol in se nikakor ne
smejo uporabljati kot plemenske živali;



þe letno povpreþje þred na doloþenem obmoþju, v katerih je bila potrjena okužba s
tuberkulozo, v zadnjih dveh dvoletnih kontrolnih obdobjih ni veþje od 0,2%, se lahko
presledek med dvema rednima preiskavama podaljša na tri leta oziroma zviša starost
živali za opravljanje teh testov na 24 mesecev;



þe letno povpreþje þred na doloþenem obmoþju, v katerih je bila potrjena okužba s
tuberkulozo, v zadnjih dveh triletnih kontrolnih obdobjih ni veþje od 0,1%, se lahko
presledek med dvema rednima preiskavama podaljša na štiri leta;



pristojni organ lahko ukine tuberkulinizacijo þred, þe:
a. se pred vkljuþitvijo v þredo na vseh živalih opravijo intradermalni tuberkulinski testi z
negativnim izvidom
ali
b. se ob zakolu vse živali pregleda na spremembe, znaþilne za tuberkulozo, ter se vse
take spremembe pošljejo v histopatološko in bakteriološko preiskavo, s katero se
ugotovi, þe gre za tuberkulozo;

ýe se število primerov bolezni v državi poveþa, se pogostnost tuberkulinizacije lahko tudi
poveþa.
4. Status þrede, uradno proste tuberkuloze se zaþasno razveljavi v naslednjih primerih:
a. þe pogoji iz 3. toþke tega dela priloge niso veþ izpolnjeni;
ali
b. þe se pri eni ali veþ živalih ugotovi, da so pozitivno reagirale na intradermalni
tuberkulinski test ali se pri patoanatomskem pregledu posumi, da gre za tuberkulozo.
Žival, ki je pozitivno reagirala na intradermalni tuberkulinski test, je potrebno izloþiti in
poslati v zakol. Pri pozitivnih reaktorjih oziroma pri sumu tuberkuloze pri zaklani živali je
potrebno opraviti ustrezne patoanatomske, laboratorijske in epidemološke preiskave.
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Status þrede se razveljavi do rezultatov vseh laboratorijskih preiskav. ýe so rezultati
negativni, se status þrede, uradno proste tuberkuloze, povrne. Pri tem se mora opraviti
intradermalni tuberkulinski test na vseh živalih, starejših od šest tednov. Test mora biti
opravljen najmanj 42 dni po izloþitvi reaktorjev iz þrede. Rezultati tega testa morajo biti
negativni;
ali
c.

þe so v þredi živali z nedoloþnim statusom, kot je opisano v toþki 2.2.5.3.3. dela A te
priloge. V tem primeru ostane status þrede nedoloþen, dokler ni razjasnjen status živali.
Take živali morajo biti izolirane od drugih živali, dokler se ne doloþi njihov status. Status
se doloþi z nadaljnjim testiranjem po 42 dneh ali s patoanatomsko in laboratorijsko
preiskavo.

d. z odstopanjem od zahtev iz odstavka c. lahko VURS odloþi, þe se izvaja rutinsko
preskušanje þred s primerjalnim tuberkulinskim testom, opisanim v Prilogi II.a, in v
primeru þrede, v kateri vsaj tri leta niso bili potrjeni reaktorji, da ne omeji premikov drugih
živali iz þrede, pod pogojem, da se status vseh reaktorjev, ki pokažejo nedoloþen
rezultat, dokonþno ugotovi z drugim testom po 42 dneh, in da se ne dovoli vstop na trg
znotraj Skupnosti za nobeno žival z gospodarstva, dokler ni dokonþno ugotovljen status
vseh nedoloþnih reaktorjev. ýe pri tem drugem testu katera koli žival pozitivno reagira ali
spet pokaže nedoloþen rezultat, veljajo pogoji iz podtoþke b. te toþke. ýe se nato
prisotnost bolezni potrdi, je treba izslediti in testirati vse živali, ki so zapustile
gospodarstvo po zadnjem popolnoma negativnem testu þrede.
5. Status þrede, uradno proste tuberkuloze se mora odvzeti, þe se tuberkuloza potrdi z izolacijo
Mycobacterium bovis pri laboratorijski preiskavi.
Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ odvzame status tudi v naslednjih primerih:
a. þe pogoji iz 2. toþke tega dela priloge niso veþ izpolnjeni;
ali
b. þe se pri patoanatomskem pregledu ugotovijo spremembe, znaþilne za tuberkulozo;
ali
c.

þe se z epidemiološko preiskavo ugotovi verjetnost okužbe;

d. ali iz kakršnih koli drugih razlogov, ki so pomembni pri prepreþevanju in zatiranju goveje
tuberkuloze.
Pristojni organ mora slediti in preverjati vse þrede, ki veljajo za epidemiološko povezane. Status
uradno tuberkuloze proste þrede se ne sme vrniti, dokler ni opravljeno konþno þišþenje in
dezinfekcija prostorov in pribora in dokler niso vse živali, starejše od šest tednov, negativno
reagirale na vsaj dva zaporedna intradermalna tuberkulinska testa - prvi najmanj šestdeset dni in
drugi najmanj štiri mesece ter najveþ dvanajst mesecev po odstranitvi zadnjega pozitivnega
reaktorja.
6. Državo ali del države se lahko proglasi za uradno tuberkuloze prosto, þe so izpolnjeni
naslednji pogoji:
a. da odstotek govejih þred, pri katerih je bila potrjena okužba s tuberkulozo, v zadnjih
šestih zaporednih letih ni presegal 0,1 % vseh þred letno in je vsaj 99,9% vseh þred
doseglo status þrede, uradno proste tuberkuloze v vsakem od zadnjih šestih zaporednih
let, pri þemer je bil ta odstotek izraþunan na dan 31. decembra vsakega koledarskega
leta;
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b. da so živali oznaþene in registrirane v skladu s predpisom, ki ureja oznaþevanje in
registracijo govedi, tako da je omogoþena identifikacija þrede in premikov oziroma
prometa za vsako posamezno žival;
c.

da so vse živali ob zakolu patoanatomsko pregledane;

d. da se upoštevajo postopki za zaþasno razveljavitev in odvzem uradnega statusa
tuberkuloze proste þrede.
7. Država ali del države lahko obdrži uradni status tuberkuloze prostega obmoþja, dokler so
izpolnjeni pogoji iz prejšnje toþke. Vendar pa v primeru, da se v državi ali delu države, ki je bila
priznana kot tuberkuloze prosta, spremeni epizootiološka situacija, se lahko zaþasno prekliþe ali
odvzame ta status, dokler niso izpolnjeni predpisani pogoji.

II.A. PREISKAVE NA TUBERKULOZO
1. IDENTIFIKACIJA POVZROýITELJA TUBERKULOZE
Prisotnost Mycobacterium bovis (M. bovis), povzroþitelja tuberkuloze pri govedu, je v kliniþnih vzorcih
in vzorcih, odvzetih ob pregledu po zakolu, mogoþe dokazati s preiskavo razmaza omenjenih vzorcev
ali s tehnikami imunoperoksidaze ter potrditi z izolacijo mikobakterij na umetnih gojišþih.
Patološki material za potrditev M. bovis se odvzame iz patološko spremenjenih bezgavk in
parenhimatoznih organov, kakor so pljuþa, jetra, vranica itd. Kadar žival nima patoloških sprememb,
se vzorci za pregled in bakteriološko preiskavo vzamejo iz retrofaringealnih, bronhialnih,
mediastinalnih, supramamarnih, mandibularnih in nekaterih mezenterialnih bezgavk ter jeter.
Identifikacija izolatov se obiþajno izvaja z doloþanjem lastnosti kulture in biokemijskih lastnosti.
Verižna reakcija s polimerazo (PCR) se lahko uporabi za dokazovanje mikobakterij sklopa M.
tuberculosis. Tehnike analize DNA so lahko hitrejše in zanesljivejše kot biokemijske metode za
razloþevanje M. bovis od drugih mikobakterij sklopa M. tuberculosis. Metode genotipizacije
omogoþajo razloþevanje med raznimi sevi M. bovis in tako omogoþajo ugotavljanje izvora, prenosa in
širjenja M. bovis.
Uporabljene tehnike in sredstva, njihova standardizacija in razlaga rezultatov morajo biti v skladu s
tistimi, opredeljenimi v poslovniku standardnih postopkov za diagnostiþne preskuse in cepiva, þetrta
izdaja, 2000, Poglavje 2.3.3 (tuberkuloza pri govedu).
2. TUBERKULINSKI TEST NA KOŽI
Tuberkulini PPD (preþišþeni proteinski derivati), ki izpolnjujejo standarde iz toþke 2.1 te priloge, se
uporabijo za izvajanje uradnega tuberkulinskega preskusa na koži, po postopkih iz toþke 2.2 te
priloge.
2.1. Standardi za tuberkulin (bovini in aviarni)
2.1.1.

Opredelitev pojma
Tuberkulin preþišþeni proteinski derivat (tuberkulin PPD, bovini ali aviarni) je pripravek,
pridobljen iz toplotno obdelanih rastnih in razkrojnih produktov Mycobacterium bovis ali
Mycobacterium avium (kakor je ustrezno), sposobnih povzroþiti zapoznelo preobþutljivost
v živali, senzibilizirani na mikroorganizme iste vrste.

Uradni list Republike Slovenije

2.1.2.

Št.

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

Pridobivanje
Tuberkulin se pridobi iz delcev, topnih v vodi, pripravljenih s segrevanjem v prosto tekoþi
pari, þemur sledi filtriranje kultur M. bovis ali M. avium (kakor je ustrezno), zraslih v
tekoþem sintetiþnem gojišþu. Aktivno frakcijo filtrata, ki sestoji pretežno iz beljakovin, se
izolira s precipitacijo, spere in ponovno raztopi. Doda se lahko antimikrobni konzervans,
ki ne pospešuje lažnih pozitivnih reakcij, kakor na primer fenol. Konþni sterilni pripravek,
brez mikobakterij, se aseptiþno razdeli v sterilne steklene posode, ki se jih nato zapre, da
se prepreþi kontaminacijo. Pripravek se lahko liofilizira.

2.1.3.

Identifikacija produkta
Vbrizga se niz stopenjsko narašþajoþih odmerkov intradermalno na razliþnih mestih v
primerno senzibilizirane albino morske prašiþke, od katerih vsak tehta najmanj 250 g. Po
24 do 28 urah se pojavijo reakcije v obliki edematoznih oteklin z eritemom, z ali brez
nekroze na mestih vbrizganja. Obseg in resnost reakcije sta odvisna od odmerka.
Nedovzetni morski prašiþki ne kažejo nobenih reakcij na podobne injekcije.

2.1.4.

Preskusi

2.1.4.1. pH: pH je 6.5 do 7.5.
2.1.4.2. Fenol: ýe pripravek, ki je v preiskavi, vsebuje fenol, njegova koncentracija ne sme
presegati 5 g/l.
2.1.4.3. Uþinek senzibilizacije: Uporabi se skupino treh morskih prašiþkov, ki niso bili tretirani
z nobeno snovjo, ki bi motila preskus. Trikrat v razmaku petih dni se vbrizga
intradermalno vsakemu morskemu prašiþku odmerek pripravka za preiskavo, ki
ustreza 500 IU v 0,1 ml. Petnajst do enaindvajset dni po tretjem vbrizganju se vbrizga
isti odmerek (500 IU) intradermalno omenjenim živalim ter kontrolni skupini treh
morskih prašiþkov z enako telesno težo, ki predhodno še niso bili tuberkulinizirani.
Štiriindvajset do osemindvajset ur po zadnjih vbrizganjih ni znaþilnih razlik v reakciji
med obema skupinama.
2.1.4.4. Toksiþnost: Uporabi se dva morska prašiþka, od katerih vsak tehta vsaj 250 g, ki
predhodno nista bila tretirana z nobeno snovjo, ki bi motila preskus. Podkožno se
vsakemu morskemu prašiþku vbrizga 0,5 ml pripravka, ki je v preiskavi. Živali se
opazuje sedem dni. V obdobju opazovanja ni nobenih nenormalnih uþinkov.
2.1.4.5. Sterilnost: Ustreza preskusu na sterilnost, predpisanem v monografiji o cepivih za
uporabo v veterinarstvu, þetrta izdaja 2002, Evropske farmakopeje.
2.1.5.

Uþinkovitost
Uþinkovitost tuberkulina PPD (bovinega in aviarnega) se doloþa s primerjavo reakcij, ki
jih pokažejo senzibilizirani morski prašiþki po intradermalnem vbrizganju niza razredþenih
pripravkov za preiskavo, z reakcijami, ki jih povzroþijo znane koncentracije referenþnega
pripravka tuberkulina (bovinega ali aviarnega, kakor je ustrezno) preþišþenega
proteinskega derivata, merjene v IU (mednarodnih enotah).
Za preskus uþinkovitosti se senzibilizira najmanj devet albino morskih prašiþkov, od
katerih vsak tehta od 400 do 600 g, z globoko intramuskularno injekcijo 0,0001 mg mokre
mase žive M. bovis, sev AN5, razredþene v 0.5 ml raztopine 9 g/l natrijevega klorida R za
bovini tuberkulin, ali ustreznega odmerka inaktivirane ali žive M. avium za aviarni
tuberkulin. Najmanj štiri tedne po senzibilizaciji morskih prašiþkov, se morske prašiþke
obrije po obeh bokih, da se dobi na vsaki strani prostor za najveþ štiri mesta vbrizga.
Pripravi se raztopine pripravka za preiskavo ter referenþnega pripravka, z uporabo
izotoniþne solne raztopine fosfatnega pufra (pH 6,5-7,5), ki vsebuje 0,005 g/l polisorbata
80 R. Uporabi se najmanj tri odmerke referenþnega pripravka, in najmanj tri odmerke
pripravka za preiskavo. Odmerke se izbere tako, da imajo nastale lezije premer najmanj
8 mm do najveþ 25 mm. Raztopine se razporeja po mestih nakljuþno v obliki latinskega
kvadrata. Vsak odmerek se vbrizga intradermalno, s konstantnim volumnom 0,1 ml ali
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0,2 ml. Po 24 do 28 urah se izmeri premere lezij in izraþuna rezultat preskusa po
obiþajnih statistiþnih metodah in na podlagi domneve, da so premeri lezij premo
sorazmerni z logaritmom koncentracije tuberkulinov.
Preskus ni veljaven, þe meje zanesljivosti napake (P = 0,95) niso manjše od 50% in ne
veþje od 200% ocenjene uþinkovitosti. Ocenjena uþinkovitost ni manjša od 66% in ne
veþja od 150% specificirane uþinkovitosti za bovini tuberkulin. Ocenjena uþinkovitost ni
manjša od 75% in ne veþja od 133% specificirane uþinkovitosti za aviarni tuberkulin.
Specificirana uþinkovitost ni manjša od 20000 IU/ml za oba tuberkulina (bovini in aviarni).
2.1.6.

Skladišþenje
Skladišþi se zašþiteno pred svetlobo, pri temperaturi 5 ± 3 °C.

2.1.7.

Oznaþevanje na nalepki
Oznaka na nalepki vsebuje naslednje navedbe:
a. uþinkovitost v mednarodnih enotah IU (International Units) na mililiter,
b. ime in koliþino katere koli dodane snovi,
c.

za liofilizirane pripravke:
-

ime in volumen rekonstitucijske tekoþine, ki jo je treba dodati,

-

da je treba proizvod uporabiti takoj po rekonstituciji.

2.2. Preskusni postopki
2.2.1.

2.2.2.

Naslednji postopki se priznavajo kot uradni intradermalni tuberkulinski preskusi:
-

enkratni intradermalni preskus: za ta preskus je potrebna ena sama injekcija
bovinega tuberkulina,

-

intradermalni primerjalni preskus: za ta preskus je treba istoþasno vbrizgati eno
injekcijo bovinega tuberkulina in eno injekcijo aviarnega tuberkulina.

Odmerek vbrizganega tuberkulina ne sme biti:
-

manjši od 2000 IU bovinega tuberkulina,

-

manjši od 2000 IU aviarnega tuberkulina.

2.2.3.

Volumen vsakega vbrizga ne sme presegati 0,2 ml.

2.2.4.

Tuberkulinski preskusi se izvajajo z vbrizganjem tuberkulina(ov) v kožo na vratu. Mesta
vbrizganja se morajo nahajati na meji med sprednjo in srednjo tretjino vratu. Kadar se
vbrizgata oba, aviarni in bovini tuberkulin v isto žival, mora biti mesto vbrizganja
aviarnega tuberkulina približno 10 cm od grebena vratu, in mesto za vbrizganje bovinega
tuberkulina približno 12,5 cm nižje, na liniji, približno vzporedni z linijo ramena, ali pa na
nasprotnih straneh vratu; pri mladih živalih, kjer ni dovolj prostora za ustrezno loþitev
mest vbrizga na eni strani vratu, vbrizgamo po eno injekcijo na vsaki strani vratu, na
identiþnih mestih v sredini srednje tretjine vratu.

2.2.5.

Tehnika tuberkulinskih preskusov in razlaga reakcij sta naslednji:

2.2.5.1. Tehnika:
Mesta vbrizganja je potrebno ostriþi in oþistiti. Na vsakem ostriženem mestu se prime
kožno gubo s palcem in kazalcem, jo izmeri s kutimetrom in zapiše debelino.
Odmerek tuberkulina se vbrizga na naþin, ki zagotavlja, da je tuberkulin vbrizgan
intradermalno. Uporabi se lahko kratko sterilno iglo, s poševnim robom navzven, in z
graduirano brizgalko, napolnjeno s tuberkulinom, ki se jo vbode poševno v globlje
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plasti kože. Pravilen vbod injekcije se potrdi z otipom majhne nabrekline velikosti
graha na vsaki strani vbrizga. Debelino kožne gube se na vsakem mestu vbrizga
ponovno izmeri 72 ur (± 4 ure) po vbrizganju in zapiše.
2.2.5.2. Razlaga reakcij:
Razlaga reakcij mora temeljiti na kliniþnem opazovanju ter evidentiranem poveþanju
debeline kožne gube na mestih vbrizganja 72 ur po vbrizganju tuberkulina(ov).
Reakcije so lahko naslednje:
a. negativna reakcija: þe se opazi le omejeno oteklino s poveþanjem debeline
kožne gube do najveþ 2 mm in brez kliniþnih znakov, kakor so razpršeni ali
razširjeni edem, potenje, nekroza, boleþine ali vnetje limfnih kanalov v tem
predelu oziroma bezgavk.
b. sumljiva reakcija: þe se ne opazi nobenih kliniþnih znakov iz prejšnje podtoþke, in
þe se debelina kožne gube poveþa za veþ kot 2 mm in manj kot 4 mm.
c.

pozitivna reakcija: þe se opazijo kliniþni znaki iz podtoþke a) te toþke, ali þe se
debelina kožne gube na mestu vbrizganja poveþa za 4 mm ali veþ.

2.2.5.3. Razlaga uradnega intradermalnega tuberkulinskega preskusa je naslednja:
2.2.5.3.1.

Enkratni intradermalni preskus je lahko:
a. pozitiven: pozitivna bovina reakcija, kakor je opredeljena pod c) toþke
2.2.5.2;
b. sumljiv: sumljiva reakcija, kakor je opredeljena pod b) toþke 2.2.5.2;
c.

negativen: negativna bovina reakcija, kakor je opredeljena pod a) toþke
2.2.5.2.

Živali, ki reagirajo sumljivo v enkratnem intradermalnem preskusu, je treba
ponovno testirati po najmanj 42 dneh.
Za živali, ki ne reagirajo negativno na ta drugi preskus se šteje, da so
pozitivne na preskus.
Živali, ki reagirajo pozitivno v enkratnem intradermalnem preskusu, se lahko
testirajo po intradermalnem primerjalnem preskusu, þe priþakujemo lažno
pozitivno ali interferenþno reakcijo.
2.2.5.3.2.

Intradermalni primerjalni preskus za vzpostavitev in ohranjanje statusa
þrede, uradno proste tuberkuloze je lahko:
a. pozitiven: pozitivna reakcija na bovini tuberkulin, ki je za veþ kot 4 mm
veþja od reakcije na aviarni tuberkulin, ali prisotnost kliniþnih znakov;
b. sumljiv: pozitivna ali sumljiva reakcija na bovini tuberkulin, ki je od 1 do 4
mm veþja od reakcije na aviarni tuberkulin, in odsotnost kliniþnih znakov;
c.

negativen: negativna reakcija na bovini tuberkulin, ali pozitivna ali
sumljiva reakcija na bovini tuberkulin, ki je enaka ali manjša od pozitivne
ali sumljive reakcije na aviarni tuberkulin in odsotnost kliniþnih znakov v
obeh primerih.

Živali, ki sumljivo reagirajo na intradermalni primerjalni preskus, je treba
ponovno testirati po najmanj 42 dneh. Za živali, ki ne reagirajo negativno na
ta drugi preskus, se šteje, da so pozitivne na preskus.
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Status þrede, uradno proste tuberkuloze, se lahko zaþasno razveljavi, dokler
ni uradno razrešen status naslednjih živali:
a. živali, za katere se šteje, da so sumljivo reagirale na enkratni
intradermalni tuberkulinski preskus;
b. živali, za katere se šteje, da so pozitivno reagirale na enkratni
intradermalni tuberkulinski preskus, vendar þakajo na ponovno testiranje
z intradermalnim primerjalnim preskusom;
c.

živali, za katere se šteje, da so sumljivo reagirale na intradermalni
primerjalni preskus.

2.2.5.3.4.

Kadar zakonodaja Skupnosti zahteva, da se živali pred premikom pregledajo
z intradermalnim testom, se test razlaga tako, da v trgovanje znotraj
Skupnosti ne sme vstopiti nobena žival, katere debelina kožne gube presega
2 mm, ali ki kaže kliniþne znake bolezni.

2.2.5.3.5.

Da bi se lahko odkrilo kar najveþje število okuženih ali obolelih živali v þredi
ali regiji, lahko VURS spremeni merila za razlago testa in izboljša njegovo
obþutljivost tako, da za pozitivne reakcije štejejo vse nedoloþne reakcije iz
2.2.5.3.1(b) in 2.2.5.3.2(b).

3. DOPOLNILNO PRESKUŠANJE
Da bi omogoþili odkritje kar najveþjega števila inficiranih in bolnih živali v þredi ali regiji, lahko VURS
dovoli uporabo testa na interferon gama, omenjenega v OIE Diagnostiþnem priroþniku standardnih
postopkov za diagnostiþne preskuse in cepiva, þetrta izdaja, 2000, Poglavje 2.3.3. (bovina
tuberkuloza), dodatno k tuberkulinskemu preskusu.
4. DRŽAVNI INŠTITUTI IN NACIONALNI REFERENýNI LABORATORIJI
4.1. Naloge in odgovornosti
Državni inštituti in referenþni laboratoriji iz toþke 4.2 so vsak v svoji državi odgovorni za uradno
preskušanje tuberkulinov ali reagentov iz 2. in 3. odstavka, za zagotovitev ustreznosti vsakega
omenjenega tuberkulina ali reagenta glede na zgoraj omenjene standarde.
4.2. Seznam državnih inštitutov in nacionalnih referenþnih laboratorijev
Seznam državnih inštitutov in nacionalnih referenþnih laboratorijev držav þlanic je naveden v toþki 4.2
Priloge B Direktive 64/432./EGS.

III. BRUCELOZA
1. Za namene tega dela imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
-

živali so vsa goveda, razen moških živali za pitanje, þe prihajajo iz þred, ki so uradno proste
bruceloze; za te živali mora uradni veterinar za inšpekcijski nadzor izdati odloþbo, na podlagi katere
gredo lahko te živali le neposredno v zakol in se nikakor ne smejo uporabljati kot plemenske živali;

-

serološki test pomeni ali seroaglutinacijski test, test hitre aglutinacije s puferiranim in obarvanim
antigenom, reakcijo vezanja komplementa (RVK), plazma aglutinacijski test, plazma prstanasti test,
mikro-aglutinacijski test ali ELISA test za preiskave posameznih vzorcev krvi, kot je opisano v III.a
delu te priloge;

-

mleþni test pomeni mleþno prstanasti preizkus (MPP) ali mleþni ELISA test v skladu s III.a delom te
priloge;
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drugi testi so testi, ki jih lahko za ugotavljanje bruceloze odobri pristojni organ in so opisani v III.a
delu te priloge.

2. Goveja þreda je uradno prosta bruceloze, þe:
a. živali niso bile cepljene proti brucelozi (krave, cepljene vsaj pred 3 leti);
b. živali vsaj 6 mesecev ne kažejo kliniþnih znakov bruceloze;
c.

so bile vse živali, starejše od 12 mesecev, pregledane in so bili rezultati preiskav negativni,
in sicer:
-

kri: dva serološka testa, opravljena v presledku veþ kot tri mesece in manj kot 12
mesecev ali

-

mleko: trije mleþni preizkusi, opravljeni v trimeseþnih presledkih, katerim vsaj šest
tednov kasneje sledi serološki test;

d. vse nove živali prihajajo iz þred, uradno prostih bruceloze in je bil pri seroaglutinacijskem
testu pri živalih, starejših od 12 mesecev, brucelozni titer manjši od 30 IU aglutinacije na ml
ali pa so bili rezultati drugih testov negativni;test mora biti opravljen v skladu s III.a delom te
priloge, v 30 dneh pred ali 30 dneh po vkljuþitvi teh živali v þredo; þe se test opravi v 30 dneh
po prikljuþitvi nove živali, je treba novo žival, dokler ni dokazano negativna, fiziþno izolirati od
drugih živali v þredi tako, da se onemogoþi vsak posredni ali neposredni stik z ostalimi
živalmi.
3. Goveja þreda obdrži status þrede, uradno proste bruceloze, þe so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. þe se vsako leto izvede eno od naslednjih testiranj in so rezultati testiranj negativni:
-

trije mleþno prstanasti preizkusi, izvedeni v najmanj trimeseþnih presledkih

-

trije mleþni ELISA testi , izvedeni v najmanj trimeseþnih presledkih;

-

dva mleþno prstanasta preizkusa, izvedena v najmanj trimeseþnih presledkih, katerima
najmanj šest tednov pozneje sledi serološki test;

-

dva mleþna ELISA testa, izvedena z najmanj trimeseþnim presledkom, katerima šest
tednov pozneje sledi serološki test;

-

dva serološka testa, izvedena z najmanj trimeseþnim in najveþ dvanajstmeseþnim
presledkom.

Pogostnost rednih preiskav v državi ali delu države, ki ni uradno prost bruceloze, ima pa
goveje þrede vkljuþene v uradni program izkoreninjenja bruceloze, se lahko spremeni na
naslednji naþin:
-

þe je bruceloza potrjena v manj kot 1 % þred, se letno opravita dva mleþna testa v
najmanj trimeseþnem presledku ali en serološki test;

-

þe je vsaj štiri leta vsaj 99,8 % þred priznanih kot uradno prostih bruceloze, se serološki
test opravi vsaki dve leti, þe so preiskane vse živali, starejše od 12 mesecev, ali pa se
serološko testiranje opravi vsako leto, þe se testirajo vse živali, starejše od 24 mesecev;

b. vse nove živali prihajajo iz þred, uradno prostih bruceloze in je bil pri seroaglutinacijskem
testu pri živalih, starejših od 12 mesecev, brucelozni titer manjši od 30 IU aglutinacije na ml
ali pa so bili rezultati drugih testov negativni;test mora biti opravljen v skladu s III.a delom te
priloge, v 30 dneh pred ali 30 dneh po vkljuþitvi teh živali v þredo; þe se test opravi v 30 dneh
po prikljuþitvi nove živali, je treba novo žival, dokler ni dokazano negativna, fiziþno izolirati od
drugih živali v þredi tako, da se onemogoþi vsak posredni ali neposredni stik z ostalimi
živalmi.
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Test iz prejšnjega odstavka ni potreben, þe v državi ali delu države zadnji dve leti odstotek
þred, okuženih z brucelozo, ni presegel 0,2% in þe živali prihajajo iz þred, uradno prostih
bruceloze, ki med prevozom niso prišle v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa.
c.

ne glede na toþko b. pa se lahko v þredo, uradno prosto bruceloze, vkljuþijo tudi živali, ki
prihajajo iz þrede, proste bruceloze, þe so starejše od 18 mesecev in, þe so bile cepljene, je
moralo cepljenje biti opravljeno vsaj eno leto prej.

d. Te živali morajo biti pregledane 30 dni pred vkljuþitvijo v þredo s seroaglutinacijskim testom,
pri þemer mora biti brucelozni titer manjši od 30 IU aglutinacije na ml in rezultat RVK ali
drugega testa, negativen.
e. Kakorkoli pa, þe se v þredo, uradno prosto bruceloze, vkljuþi ženska žival iz þrede, proste
bruceloze, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, se taka þreda smatra za þredo, prosto
bruceloze še dve leti po vkljuþitvi zadnje cepljene živali.
4. Status þrede, uradno proste bruceloze se zaþasno razveljavi v naslednjih primerih:
a. þe pogoji iz 2. in 3. toþke tega dela niso veþ izpolnjeni;
b. ali
c.

þe zaradi izvidov laboratorijskih testov ali na kliniþni podlagi pri eni ali veþ živalih obstaja
sum, da imajo brucelozo in so bile sumljive živali poslane v zakol ali izolirane na tak naþin,
da ni mogoþ posreden ali neposreden stik z drugimi živalmi.

V primeru, da je bila žival poslana v zakol in ni veþ na razpolago za testiranje, zaþasna
razveljavitev preneha, þe se pri vseh živalih v þredi, starejših od 12 mesecev, opravita dva
seroaglutinacijska testa, pri þemer je brucelozni titer manjši od 30 IU aglutinacije na ml. Prvi test
mora biti opravljen vsaj 30 dni po izloþitvi živali in drugi vsaj 60 dni kasneje.
ýe je bila žival izolirana od drugih živali v þredi, jo je mogoþe spet prikljuþiti þredi in þredi povrniti
status:
a. þe je bil opravljen seroaglutinacijski test, pri þemer je bil brucelozni titer manjši od 30 IU
aglutinacije na ml in je bil rezultat RVK testa negativen ALI
b. po negativnem izvidu kombinacije testov, opravljene v skladu s III.a delom te priloge.
Testi oziroma kombinacija testov se doloþi v odloþbi, s katero se v skladu s tem pravilnikom
zaþasno razveljavi status.
5. Status þrede, uradno proste bruceloze mora biti odvzet, þe je v þredi z laboratorijskimi testi ali
epidemiološkimi preiskavami potrjena okužba z brucelo.
Status se þredi povrne, þe so vse živali, ki so bile v þredi v þasu izbruha, izloþene ali ko so vse
živali v þredi preiskane in sta dva zaporedna testa, opravljena v 60-dnevnem presledku na vseh
živalih, starejših od 12 mesecev, negativna, pri þemer mora biti prvi test opravljen najmanj 30 dni
po odstranitvi zadnje okužene živali.
V primeru krav, ki so bile v þasu izbruha okužbe breje, je treba konþni test opraviti 21 dni po
otelitvi zadnje od krav, ki so bile breje v þasu izbruha okužbe.
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6. Goveja þreda je prosta bruceloze, þe izpolnjuje pogoje iz toþk 2(b) in (c) in je bilo cepljenje
izvedeno kot sledi:
a. ženske živali so bile cepljene:


pred starostjo šestih mesecev z »live strain 19« cepivom ali



pred starostjo 15 mesecev z »killed 45/20 adjuvant« cepivom, ki je bilo uradno
pregledano in odobreno ali



z drugim odobrenim cepivom.

b. pri živalih mlajših od 30 mesecev, ki so bile cepljene z »live strain 19« cepivom, je lahko
brucelozni titer pri seroaglutinacijskem testu višji od 30 IU vendar manjši od 80 IU
aglutinacije na ml, s tem, da je rezultat RVK testa nižji kot 30 EEC enot v primeru ženskih
živali, ki so bile cepljene v obdobju 12 mesecev pred testiranjem oziroma manj kot 20 EEC
enot, v ostalih primerih.
7. Goveja þreda obdrži status þrede, proste bruceloze, þe so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. þe so živali pregledane na enega od naþinov iz toþke 3(a);
b. þe živali, ki se vkljuþujejo v þredo, izpolnjujejo pogoje iz toþke 3(b) ali
-

izvirajo iz þred, prostih bruceloze in, þe gre za živali, starejše od 12 mesecev, morajo biti
30 dni pred vkljuþitvijo ali v izolaciji po vkljuþitvi, testirane v skladu s prilogo III.a; pri tem
mora biti brucelozni titer manjši od 30 IU aglutinacije na ml pri seroaglutinacijskem testu
in rezultat RVK negativen; ali

-

izvirajo iz þred, prostih bruceloze, so mlajše od 30 mesecev in so bile cepljene z »live
strain 19« cepivom in je brucelozni titer pri seroaglutinacijskem testu višji od 30 IU
vendar manjši od 80 IU aglutinacije na ml, s tem, da je rezultat RVK testa nižji kot 30
EEC enot v primeru ženskih živali, ki so bile cepljene v obdobju 12 mesecev pred
testiranjem oziroma manj kot 20 EEC enot v ostalih primerih.

8. Status þrede, proste bruceloze, se zaþasno razveljavi v naslednjih primerih:
a. þe niso veþ izpolnjeni pogoji iz toþk 6. in 7. ali
b. þe na podlagi izvidov laboratorijskih testov ali na kliniþni podlagi pri eni ali veþ živalih,
starejših od 30 mesecev, obstaja sum, da imajo brucelozo in so bile sumljive živali poslane v
zakol ali izolirane na tak naþin, da ni mogoþ posreden ali neposreden stik z drugimi živalmi.
ýe je bila žival izolirana od drugih živali v þredi, jo je mogoþe spet prikljuþiti þredi in þredi povrniti
status:
-

þe je bil opravljen seroaglutinacijski test, pri þemer je bil brucelozni titer manjši od 30 IU
aglutinacije na ml in je bil rezultat RVK testa negativen ALI

-

po negativnem izvidu kombinacije testov, opravljene v skladu s III.a delom te priloge.

Testi oziroma kombinacija testov se doloþi v odloþbi, s katero se v skladu s tem pravilnikom
zaþasno razveljavi status.
V primeru, da je bila žival poslana v zakol in ni veþ na razpolago za testiranje, zaþasna
razveljavitev preneha, þe se pri vseh živalih v þredi, starejših od 12 mesecev, opravita dva
seroaglutinacijska testa, pri þemer je brucelozni titer manjši od 30 IU aglutinacije na ml. Prvi test
mora biti opravljen vsaj 30 dni po izloþitvi živali in drugi vsaj 60 dni kasneje.
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Pri živalih, ki bi morale biti testirane (v skladu s predhodnima odstavkoma) in so mlajše od 30
mesecev ter so bile cepljene z »live strain 19« cepivom, je lahko brucelozni titer pri
seroaglutinacijskem testu višji od 30 IU vendar manjši od 80 IU aglutinacije na ml, s tem, da je
rezultat RVK testa nižji kot 30 EEC enot v primeru ženskih živali, ki so bile cepljene v obdobju 12
mesecev pred testiranjem oziroma manj kot 20 EEC enot v ostalih primerih.
9. Status þrede, proste bruceloze, mora biti odvzet, þe je v þredi z laboratorijskimi testi ali z
epizootiološkimi preiskavami potrjena okužba z brucelo.
Status se þredi povrne, þe so vse živali, ki so bile v þredi v þasu izbruha, izloþene ali ko so vse živali v
þredi preiskane in sta dva zaporedna testa, opravljena v 60-dnevnem presledku pri vseh necepljenih
živalih, starejših od 12 mesecev, negativna, pri þemer mora biti prvi test opravljen najmanj 30 dni po
odstranitvi zadnje okužene živali.
Živali, ki bi morale biti testirane (glede na prejšnji odstavek) in so mlajše od 30 mesecev ter so bile
cepljene z »live strain 19« cepivom, se smatrajo za negativne, þe je brucelozni titer pri
seroaglutinacijskem testu višji od 30 IU vendar manjši od 80 IU aglutinacije na ml, s tem, da je
rezultat RVK testa nižji kot 30 EEC enot v primeru ženskih živali, ki so bile cepljene v obdobju 12
mesecev pred testiranjem oziroma manj kot 20 EEC enot v ostalih primerih.
V primeru krav, ki so bile v þasu izbruha okužbe breje, je treba konþni test opraviti 21 dni po otelitvi
zadnje od krav, ki so bile breje v þasu izbruha okužbe.
10. Državo ali del države je mogoþe proglasiti za uradno prosto bruceloze, þe izpolnjuje naslednje
pogoje:
a. da vsaj tri leta ni bilo okužbe z brucelo (bruceloznega abortusa ali izolacije B. abortus) in je v
vsakem od petih zaporednih let vsaj 99,8 % þred doseglo status þrede, uradno proste
bruceloze, pri þemer je bil ta odstotek izraþunan na dan 31. decembra vsakega
koledarskega leta.
ýe se pri ugotavljanju bruceloze izvaja stamping-out celotne þrede, se pri zgoraj omenjenem
izraþunavanju povpreþja ne štejejo:
-

posamezni primeri, za katere se z epidemiološko preiskavo ugotovi, da so se pojavili pri
živalih, ki so bile pripeljane iz druge države ali iz druge regije;

-

þrede, katerih status uradno prostih bruceloze je bil zaþasno razveljavljen ali odvzet
zaradi drugih razlogov in ne zaradi suma na brucelozo. VURS vodi register teh primerov
in vsako leto pripravi letno poroþilo.

b. da so živali oznaþene in registrirane v skladu s predpisom, ki ureja oznaþevanje in
registracijo govedi, tako da je omogoþena identifikacija þrede in premikov oziroma prometa
za vsako posamezno žival in
c.

da se prijavijo vsi primeri abortusov živali in razišþe oziroma ugotovi njihov vzrok.

11. Država ali del države obdrži status države ali regije, uradno proste bruceloze:
a. dokler so izpolnjeni pogoji iz prejšnje toþke;
b. þe so vsako leto v þasu prvih petih let po pridobitvi tega statusa vse živali, starejše od 24
mesecev v vsaj 20 % vseh þred negativno reagirale na serološki test oziroma na preiskavo
mleþnih vzorcev, þe gre za þrede molznic;
c.

þe se vsak sum bolezni obvezno prijavi in se vsako sumljivo žival pregleda; preiskava
zajema najmanj dva serološka testa krvi, vkljuþno z reakcijo vezanja komplementa ter
mikrobiološko preiskavo ustreznih vzorcev;
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d. þe se v þasu suma, dokler preiskave iz toþke (c) niso konþane oziroma niso rezultati
preiskav negativni, izvorni þredi oziroma þredi, ki je bila v stiku s sumljivo živaljo, status
þrede, uradno proste bruceloze, zaþasno razveljavi;
e. þe so bila v primeru izbruha bruceloze, ki se je razširila, vsa goveda zaklana. Vse ostale, za
bolezen dovzetne živali morajo biti pregledane z ustreznimi testi, prostore ter opremo pa
oþistiti in razkužiti.

III.a BRUCELOZA
1. IDENTIFIKACIJA POVZROýITELJA BOLEZNI
Dokazovanje z modificiranim kislinsko odpornim ali imunospecifiþnim barvanjem organizmov z
morfologijo Brucellae v abortivnem tkivu, vaginalnih izcedkih ali mleku omogoþa domnevno
dokazovanje prisotnosti bruceloze, zlasti þe je podprto s serološkimi testi.
Po izolaciji je treba identificirati vrsto in biovar glede na lizo fagov in/ali teste oksidativnega
metabolizma, dejavnike, ki vplivajo na uporabo kultur, biokemijske dejavnike in serološke dejavnike.
Uporabljene tehnike in mediji, njihova standardizacija in interpretacija rezultatov morajo biti v skladu s
tistimi, opredeljenimi v Priroþniku standardov za diagnostiþne teste in cepiva – OIE, ýetrta izdaja,
2000, Poglavje 2.3.1 (goveja bruceloza), Poglavje 2.4.2 (bruceloza pri kozah in ovcah) in Poglavje
2.6.2 (bruceloza pri prašiþih).
2. IMUNOLOŠKI TESTI
2.1. Standardi
2.1.1.

Brucella abortus biovar 1 sev Weybridge 99 ali sev USDA 1119-3 se uporabi za pripravo
vseh antigenov, ki se uporabijo za RB aglutinacijski test (Rose Bengal Test), test
serumske aglutinacije (SAT), test vezanja komplementa (CFT) in mleþno prstanasti test
(MRT).

2.1.2.

Standardni referenþni serum za RBT, SAT, CFT in MRT je mednarodni referenþni
standardni serum OIE (OIEISS), prej imenovan drugi mednarodni serum WHO proti
bakteriji Brucella abortus (ISAbS).

2.1.3.

Standardni referenþni serumi za teste ELISA so:
-

OIEISS,

-

šibko pozitivni OIE ELISA standardni serum (OIEELISAWPSS),

-

moþno pozitivni OIE ELISA standardni serum (OIEELISASPSS),

-

Negativni OIE ELISA standardni serum (OIEELISANSS).

2.1.4.

Zgoraj omenjeni standardni serumi so na voljo pri Veterinary Laboratories Agency (VLA),
Weybridge, Združeno kraljestvo.

2.1.5.

OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS in OIEELISANSS so mednarodni primarni
standardi, na podlagi katerih se doloþajo sekundarni referenþni nacionalni standardi
(»delovni standardi«) za vsak posamezen test v vsaki državi þlanici.
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2.2. Encimskoimunske metode (testi ELISA) ali drugi vezalni testi za ugotavljanje goveje
bruceloze v serumu ali mleku
2.2.1.

Snovi in reagenti
Uporabljene tehnike in interpretacija rezultatov morajo biti predhodno validirani v skladu z
naþeli, predpisanimi v Poglavju 1.1.3 Priroþnika standardov za diagnostiþne teste in
cepiva – OIE, ýetrta izdaja, 2000, in morajo zajemati vsaj laboratorijske in diagnostiþne
študije.

2.2.2.

Standardizacija testa

2.2.2.1. Standardizacija testnega postopka za posamezne vzorce seruma:
(a) predrazredþitev 1/150(1) standardnega seruma OIEISS ali predrazredþitev 1/2
standardnega seruma OIEELISAWPSS ali predrazredþitev 1/16 standardnega seruma
OIEELISASPSS, pripravljena v negativnem serumu (ali v negativnem zbirnem vzorcu
serumov) mora dati pozitivno reakcijo;
(b) predrazredþitev 1/600 standardnega seruma OIEISS ali predrazredþitev 1/8
standardnega seruma OIEELISAWPSS ali predrazredþitev 1/64 standardnega seruma
OIEELISASPSS, pripravljena v negativnem serumu (ali v negativnem zbirnem vzorcu
serumov) mora dati negativno reakcijo;
(c) standardni serum OIEELISANSS mora vedno dati negativno reakcijo.
2.2.2.2. Standardizacija testnega postopka za zbirne vzorce serumov:
(a) predrazredþitev 1/150 standardnega seruma OIEISS ali predrazredþitev 1/2
standardnega seruma OIEELISAWPSS ali predrazredþitev 1/16 standardnega seruma
OIEELISASPSS, pripravljena v negativnem serumu (ali v negativnem zbirnem vzorcu
serumov) in ponovno razredþena v negativnih serumih glede na število vzorcev, ki
sestavljajo zbirni vzorec, mora dati pozitivno reakcijo;
(b) standardni serum OIEELISANSS mora vedno dati negativno reakcijo;
(c) test mora biti ustrezen za ugotavljanje dokazov o infekciji pri eni sami živali iz
skupine živali, katerih vzorci seruma sestavljajo zbirni vzorec.
2.2.2.3. Standardizacija testnega postopka za zbirne vzorce mleka ali sirotke:
(a) predrazredþitev 1/1000 standardnega seruma OIEISS ali predrazredþitev 1/16
standardnega seruma OIEELISAWPSS ali predrazredþitev 1/125 standardnega
seruma OIEELISASPSS, pripravljena v negativnem serumu (ali v negativnem zbirnem
vzorcu serumov) in ponovno razredþena 1/10 v negativnem mleku, mora dati
pozitivno reakcijo;
(b) standardni serum OIEELISANSS, razredþen 1/10 v negativnem mleku, mora vedno
dati negativno reakcijo;
(c) test mora biti ustrezen za ugotavljanje dokazov o infekciji pri eni sami živali iz
skupine živali, katerih vzorci mleka ali sirotke sestavljajo zbirni vzorec.
2.2.3.

Pogoji za uporabo testov ELISA za diagnosticiranje goveje bruceloze:

2.2.3.1. Ob zgoraj omenjenih pogojih za umerjanje testov ELISA na vzorcih seruma mora biti
diagnostiþna obþutljivost testa ELISA enaka ali veþja kot pri testih RBT ali CFT, ob
upoštevanju epidemioloških razmer, pri katerih se uporablja.

1

Za namene te priloge so razredþitve, predpisane za pripravo tekoþinskih reagentov, izražene na primer v obliki
1/150, kar pomeni razredþitev 1:150.
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2.2.3.2. Ob zgoraj omenjenih pogojih za umerjanje testa ELISA na zbirnih vzorcih mleka
mora biti diagnostiþna obþutljivost testa ELISA enaka ali veþja kot pri testu MRT, ob
upoštevanju ne le epidemioloških razmer, temveþ tudi povpreþnih in priþakovanih
odstopajoþih sistemov reje.
2.2.3.3. ýe se testi ELISA uporabljajo za namene certificiranja v skladu s þlenom 6(1) ali za
vzpostavitev in ohranjanje statusa þrede v skladu s Prilogo A(II)(10), je treba zbirne
vzorce seruma pripravljati tako, da je mogoþe rezultate testov nedvoumno povezati s
posamezno živaljo, vkljuþeno v zbirni vzorec. Vsak potrditveni test je treba izvajati na
vzorcih seruma, odvzetega od posameznih živali.
2.2.3.4. Testi ELISA se lahko uporabljajo na vzorcu mleka, odvzetega iz mleka, zbranega na
gospodarstvu, na katerem je vsaj 30 % krav mlekaric v obdobju mleþnosti. ýe se
uporabi ta metoda, je treba zagotoviti nedvoumno sledljivost vzorcev, odvzetih za
preiskave, do posameznih živali, od katerih je pridobljeno mleko. Vsak potrditveni test
je treba izvajati na vzorcih seruma, odvzetega od posameznih živali.
2.3. Test vezanja komplementa (CFT)
2.3.1.

Antigen predstavlja bakterijsko suspenzijo v solni raztopini fenola (NaCl z 0,85 % (m/v) in
fenol z 0,5 % (v/v)) ali v pufru veronala. Antigeni se lahko dobavljajo v koncentrirani
obliki, pod pogojem, da je faktor razredþitve, ki ga je treba uporabiti, naveden na nalepki
steklenice. Antigen je treba shranjevati pri 4 °C in se ne sme zamrzniti.

2.3.2.

Serumi se inaktivirajo kot sledi:


goveji serum: 56 do 60 °C v þasu 30 do 50 minut,



prašiþji serum: 60 °C v þasu 30 do 50 minut.

2.3.3.

Da se v testnem postopku izvede pristna reakcija, je treba uporabiti odmerek
komplementa, ki je višji od najmanjšega potrebnega za popolno hemolizo.

2.3.4.

Pri izvajanju testa vezanja komplementa je treba vsakokrat opraviti naslednje kontrole:
(a) kontrola proti-komplementarnega uþinka seruma;
(b) kontrola antigena;
(c) kontrola senzibiliziranih rdeþih krvniþk;
(d) kontrola komplementa;
(e) kontrola z uporabo pozitivnega seruma z obþutljivostjo z zaþetka reakcije;
(f) kontrola specifiþnosti reakcije ob uporabi negativnega seruma.

2.3.5.

Izraþun rezultatov
Standardni serum OIEISS vsebuje 1000 mednarodnih enot CFT (ICFTU) na ml. ýe se
standardni serum OIEISS preskuša v dani metodi, je rezultat podan kot titer (TOIEISS).
Rezultat testa za testni serum, podan kot titer (TTESTSERUM), mora biti izražen v enotah
ICFT na ml. Za pretvorbo izraza titra v enote ICFT se faktor (F), potreben za pretvorbo
titra neznanega testnega seruma (TTESTSERUM), preskušanega po zadevni metodi, v izraz
ICFTU, izraþuna po naslednji formuli:

F = 1,000 x 1/TOIEISS
in vsebnost mednarodnih enot CFT na ml testnega seruma (ICFTUTESTSERUM) po formuli:
IKBRETESTSERUM = F x TTESTSERUM
2.3.6.

Interpretacija rezultatov
Serum, ki vsebuje 20 ali veþ enot ICFT na ml, se šteje za pozitivnega.
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2.4. Mleþno prstanasti test (MRT)
2.4.1.

Antigen predstavlja bakterijsko suspenzijo v solni raztopini fenola (NaCl z 0,85 % (m/v) in
fenol z 0,5 % (v/v)), obarvani s hematoksilinom. Antigen je treba shranjevati pri 4 °C in se
ne sme zamrzniti.

2.4.2.

Obþutljivost antigena je treba standardizirati glede na standardni serum OIEISS tako, da
antigen da pozitivno reakcijo pri razredþitvi 1/500 standardnega seruma OIEISS v
negativnem mleku, medtem ko mora pri razredþitvi 1/1000 reagirati negativno.

2.4.3.

Mleþni prstanasti test se opravi na vzorcih, ki predstavljajo vsebino vsakega zbiralnika za
mleko ali vsebino vsake zbirne cisterne s posameznega gospodarstva.

2.4.4.

Pred testom vzorci mleka ne smejo biti zamrznjeni, segrevani ali se moþno stresati.

2.4.5.

Reakcija se izvede po eni od naslednjih metod:


na stolpcu mleka, visokem vsaj 25 mm, in pri koliþini mleka 1 ml, kateri je bilo
dodanih 0,03 ml ali 0,05 ml enega od standardiziranih obarvanih antigenov,



na stolpcu mleka, visokem vsaj 25 mm, in v koliþini mleka 2 ml, kateri je bilo dodanih
0,05 ml enega od standardiziranih obarvanih antigenov,



v koliþini mleka 8 ml, kateri je bilo dodanih 0,08 ml enega od standardiziranih
obarvanih antigenov.

2.4.6.

Mešanica mleka in antigenov se inkubira pri 37 °C v þasu 60 minut, skupaj s pozitivnimi
in negativnimi delovnimi standardi. Nadaljnje inkubiranje od 16 do 24 ur pri 4 °C poveþa
obþutljivost testa.

2.4.7.

Interpretacija rezultatov:
(a) negativna reakcija: obarvano mleko, neobarvana smetana;
(b) pozitivna reakcija:


enako obarvana mleko in smetana, ali



neobarvano mleko in obarvana smetana.

2.5. Rose Bengal aglutinacijski test (RBT)
2.5.1.

Antigen predstavlja bakterijsko suspenzijo raztopine antigena Brucellae v pufru pri pH
3,65 ± 0,05, obarvano z barvilom Rose Bengal. Antigen se dobavi pripravljen za uporabo,
shranjevati ga je treba pri 4 °C in se ne sme zamrzniti.

2.5.2.

Antigen se pripravi brez referenc glede koncentracije celic, njegova obþutljivost pa mora
biti standardizirana glede na standardni serum OIEISS tako, da antigen da pozitivno
reakcijo pri razredþitvi seruma 1/45 in negativno reakcijo pri razredþitvi 1/55.

2.5.3.

RB aglutinacijski test se izvede na naslednji naþin:
(a) serum (20-30 µl) zmešamo z enako koliþino antigena na beli ali emajlirani plošþi, da
dobimo površino s približnim premerom 2 cm. Mešanico nežno stresamo 4 minute pri
prostorski temperaturi, in pri dobri osvetlitvi opazujemo, ali pride do aglutinacije;
(b) uporabimo lahko tudi mehaniþno metodo, ki pa mora biti vsaj enako obþutljiva in
natanþna kot manualna.

2.5.4.

Interpretacija rezultatov
Vsaka opazna reakcija se šteje za pozitivno, razen þe ni prevelike izsušitve ob robovih.
V vsako zaporedje testov je treba vkljuþiti pozitivne in negativne delovne standarde.
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2.6. Test serumske aglutinacije (SAT)
2.6.1.

Antigen predstavlja bakterijsko suspenzijo v solni raztopini fenola (NaCl z 0,85 % (m/v) in
fenol z 0,5 % (v/v)). Formaldehida ni dovoljeno uporabiti.
Antigeni se lahko dobavijo v koncentrirani obliki, pod pogojem, da je faktor razredþitve, ki
ga je treba uporabiti, naveden na nalepki steklenice.
V suspenzijo antigena h konþni testni razredþitvi 5 mM lahko dodamo EDTA za
zmanjšanje obsega lažno pozitivnih rezultatov pri testu serumske aglutinacije. V
suspenziji antigena je treba nato ponovno naravnati pH na vrednost 7,2.

2.6.2.

Standardni serum OIEISS vsebuje 1000 mednarodnih enot aglutinacije.

2.6.3.

Antigen se pripravi brez referenc glede koncentracije celic, njegova obþutljivost pa mora
biti standardizirana glede na standardni serum OIEISS tako, da antigen povzroþi bodisi
50-odstotno aglutinacijo pri konþnem razredþenju seruma od 1/600 do 1/1000 bodisi 75odstotno aglutinacijo pri konþnem razredþenju seruma od 1/500 do 1/750.
Priporoþljivo je tudi primerjati reaktivnost novih in predhodno standardiziranih serij
antigena ob uporabi seznama opredeljenih serumov.

2.6.4.

Test se izvaja v epruvetah ali na mikroplošþah. Mešanica antigena in razredþitev seruma
se inkubira od 16 do 24 ur pri 37 °C.
Pripraviti je treba vsaj tri razredþitve vsakega seruma. Razredþitve sumljivih serumov je
treba pripraviti tako, da se reakcija na meji pozitivnosti odþita na srednji epruveti (ali
jamici v primeru metode z mikroplošþo).

2.6.5.

Interpretacija rezultatov:
Stopnja aglutinacije Brucellae v serumu mora biti izražena v IU na ml.
Serum, ki vsebuje 30 ali veþ IU na ml, se šteje za pozitivnega.

3. DOPOLNILNI TESTI
3.1. Kožni test za dokazovanje bruceloze (BST)
3.1.1.

Pogoji za uporabo BST
(a) Kožni test za dokazovanje bruceloze se ne sme uporabiti za namene certificiranja za
trgovino med državami þlanicami Evropske skupnosti.
(b) Kožni test za dokazovanje bruceloze je eden od najbolj specifiþnih testov za
ugotavljanje bruceloze pri necepljenih živalih, vendar diagnoze ne smemo postaviti
zgolj na podlagi pozitivnih intradermalnih reakcij.
(c) Govedo, ki negativno reagira na enega od seroloških testov, opredeljenih v tej prilogi,
in pozitivno reagira na BST, se šteje za inficirano.
(d) Govedo, ki pozitivno reagira na enega od seroloških testov, opredeljenih v tej prilogi,
se lahko preskusi s testom BST v podporo interpretacije rezultatov seroloških testov,
zlasti þe v þredah, prostih bruceloze, ali þredah, uradno prostih bruceloze, ni mogoþe
izkljuþiti navzkrižne reakcije s protitelesi proti drugim bakterijam.

3.1.2.

Test se mora izvajati ob uporabi standardiziranega in opredeljenega pripravka alergena
bruceloze, ki ne vsebuje gladkega antigena lipopolisaharidov (LPS), ker to lahko izzove
nespecifiþne inflamatorne reakcije ali ovira nadaljnje serološke teste.
Primer takega pripravka je Brucellin INRA, pripravljen iz negladkega seva B. melitensis.
Zahteve za njegovo pripravo so podrobno opredeljene v Oddelku B2 Poglavja 2.4.2.
Priroþnika standardov za diagnostiþne teste in cepiva – OIE, ýetrta izdaja, 2000.
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Testni postopek

3.1.3.1. Koliþina 0,1 ml alergena bruceloze se vbrizga intradermalno v kavdalno gubo, kožo
na boku ali ob strani vratu.
3.1.3.2. Test se odþita po 48-72 urah.
3.1.3.3. Debelino kože na mestu vbrizganja izmerimo s pomiþnim merilom pred vbrizganjem
in pri ponovnem pregledu.
3.1.3.4. Interpretacija rezultatov:
Moþne reakcije so lahko prepoznavne zaradi lokalne otekline in otrdelosti.
Odebelitev kože za 1,5 do 2 mm se šteje za pozitivno reakcijo na BST.
3.2. Kompetitivna encimskoimunska metoda (cELISA)
3.2.1.

Pogoji z uporabo kompetitivnega testa ELISA
(a) Test cELISA se ne sme uporabiti za namene certificiranja za trgovino med državami
þlanicami Evropske skupnosti.
(b) Test cELISA je pokazal, da ima veþjo specifiþnost, kot na primer indirektni test
ELISA, in se zato lahko uporablja v podporo interpretacije rezultatov seroloških
testov.

3.2.2.

Testni postopek
Test se izvaja v skladu z doloþili Priroþnika standardov za diagnostiþne teste in cepiva –
OIE, ýetrta izdaja, 2000, Poglavje 2.3.1(2)(a).

4. NACIONALNI REFERENýNI LABORATORIJI
4.1. Naloge in odgovornosti
Nacionalni referenþni laboratorij je odgovoren za:
(a) odobritev rezultatov validacijskih študij za dokazovanje zanesljivosti testne metode,
uporabljene v državi þlanici;
(b) doloþanje najvišjega števila vzorcev, ki jih je treba zbrati za zbirne vzorce pri
uporabljenih garniturah testov ELISA;
(c) umerjanje standardnih sekundarnih referenþnih nacionalnih standardnih serumov
(»delovnih standardov«) glede na primarni mednarodni standardni serum iz odstavka
2.1;
(d) preverjanje kakovosti vseh antigenov in serij garnitur za teste ELISA, uporabljenih v
državi þlanici;
(e) sodelovanje z Mrežo nacionalnih referenþnih laboratorijev za brucelozo Evropske
unije.
4.2. Seznam nacionalnih referenþnih laboratorijev držav þlanic EU
Seznam nacionalnih referenþnih laboratorijev držav þlanic je naveden v Prilogi C Direktive
64/432/EGS.
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IV. ENZOOTSKA GOVEJA LEVKOZA (v nadaljnjem besedilu: EGL)
1. Za namene tega dela imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1.1. živali so vse goveje živali;
1.2. test pomeni vse preiskave, ki so doloþene in opravljene v skladu s IV.a delom te priloge.
2. Goveja þreda je uradno prosta EGL, þe:
2.1. nobena žival v þredi ne kaže kliniþnih znakov EGL in v zadnjih dveh letih ni bilo (kliniþno in
laboratorijsko) potrjenega primera EGL in
2.2. so v zadnjem letu vse živali, starejše od 24 mesecev, negativno reagirale na dva testa, izvedena
v presledku najmanj štiri mesece v skladu s IV.a delom te priloge, ali
2.3. izpolnjuje pogoje toþke 2.1. in se nahaja v državi ali delu države, ki je uradno prost EGL.
3. ýreda obdrži status þrede, uradno proste EGL, þe so izpolnjeni naslednji pogoji:
3.1. še naprej izpolnjuje pogoje iz toþke 2.1.;
3.2. vse nove živali prihajajo iz þred, uradno prostih EGL;
3.3. vse živali, starejše od 24 mesecev, negativno reagirajo na teste, izvedene v presledkih treh let, v
skladu s IV.a delom te priloge;
3.4. da so bile plemenske živali, ki se prikljuþijo þredi in prihajajo iz tretjih držav, uvožene na
predpisan naþin.
4. Uradno se EGL prost status zaþasno razveljavi, v naslednjih primerih:
4.1. pogoji iz prejšnje toþke niso veþ izpolnjeni, ali
4.2. þe se na podlagi laboratorijskih testov ali kliniþnih znamenj pri eni ali veþ živalih sumi, da gre za
EGL in se take živali takoj napoti v zakol.
5. Status ostane zaþasno razveljavljen, dokler niso izpolnjene naslednje zahteve:
5.1. ýe je ena sama žival v þredi, uradno prosti EGL, pozitivno reagirala na enega od testov ali þe
se pri eni živali kako drugaþe posumi na bolezen:
a) se mora žival, ki je pozitivno reagirala, poslati v zakol pod uradnim nadzorom; v
primeru da gre za kravo, se izloþi tudi vsako tele, ki ga je morda imela;
b) se vse živali, starejše od 12 mesecev, dvakrat serološko testira (dva serološka testa
v razmiku najmanj 4 mesece in najveþ 12 mesecev); prvi test se opravi najmanj tri
mesece po izloþitvi zadnje okužene oziroma sumljive živali in njenih možnih
potomcev; rezultati testov morajo biti negativni;
c) se opravi epidemiološka preiskava in se vse þrede, ki so epidemiološko povezane z
okuženo oziroma sumljivo, testira kot je opisano v toþki 5.1.b); rezultati preiskav
morajo biti negativni.
ýe je bilo tele okužene živali, loþeno od matere takoj po rojstvu, ga ni potrebno izloþiti,
ampak mora izpolnjevati zahteve iz toþke 5.1.c).
5.2. ýe je veþ kot ena žival iz þrede, uradno proste EGL, pozitivno reagirala na enega od testov, ali
þe se kako drugaþe posumi na bolezen:
a) je treba vse živali, ki so pozitivno reagirale, poslati v zakol pod uradnim nadzorom; v
primeru da gre za krave, se izloþijo tudi njihova teleta;

Stran

11128 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

Uradni list Republike Slovenije

b) se vse živali, starejše od 12 mesecev, serološko testira (dva serološka testa v
razmiku najmanj 4 mesece in najveþ 12 mesecev); rezultati testov morajo biti
negativni;
c) je potrebno vse preostale živali v þredi vidno oznaþiti; te živali se lahko napotijo
neposredno v zakol pod uradnim nadzorom ali pa morajo na gospodarstvu ostati do
starosti 24 mesecev; ko dosežejo to starost, jih je treba ustrezno testirati v skladu s
poglavjem IV.a;
d) se opravi epidemiološka preiskava in se vse þrede, ki so epidemiološko povezane z
okuženo oziroma sumljivo, testira v skladu z toþko 5.2.b); rezultati preiskav morajo
biti negativni.
ýe je bilo tele okužene živali, loþeno od matere takoj po rojstvu, ga ni potrebno izloþiti,
ampak mora izpolnjevati zahteve iz toþke 5.2.c).
6. Država ali del države se lahko proglasi za uradno prosto EGL v naslednjih primerih:
6.1. þe so izpolnjeni vsi pogoji iz 2. toþke in je vsaj 99,8% govejih þred uradno prostih EGL; ALI
6.2. þe v zadnjih treh letih v državi ali delu države ni bil potrjen noben primer EGL in se vsak sum na
EGL (vse tumorozne spremembe, ugotovitev vzroka) obvezno prijavi in - þe gre za državo, da so
bile v zadnjih 24 mesecih vse živali, starejše od 24 mesecev, v vsaj 10 % poljubno izbranih þred
testirane z negativnimi izvidi oziroma þe gre za del države, da so bile v zadnjih 24 mesecih vse
živali, starejše od 24 mesecev, preiskane; ALI
6.3. þe je katerakoli druga metoda z 99 % zanesljivostjo pokazala, da je okuženih manj kot 0,2 %
þred.
7. Država ali del države obdrži status, uradno prost EGL þe so izpolnjeni naslednji pogoji:
7.1. þe so vse živali ob zakolu pregledane in se vse sumljive spremembe (tumorozne) pošljejo v
laboratorijsko preiskavo;
7.2. þe o vseh ugotovljenih primerih EGL VURS poroþa Evropski komisiji;
7.3. þe so vse živali, ki pozitivno reagirajo na kateregakoli od testov, zaklane in za njihove þrede
veljajo omejitve do ponovne vzpostavitve njihovega statusa v skladu s toþko 5 tega dela priloge;
IN
7.4. þe so bile vse živali, starejše od 24 mesecev testirane in sicer enkrat v prvih petih letih po
pridobitvi statusa ali v þasu prvih petih let po kateremkoli drugem postopku, ki z 99 %
zanesljivostjo pokaže, daje bilo okuženih manj kot 0,2 % þred.
V primeru, da v državi ali delu države že vsaj tri leta ni bilo primera EGL v razmerju ena od
10.000 þred, se lahko zniža število rednih seroloških preiskav pod pogojem, da so bila vsa
goveda, starejša od 12 mesecev, v vsaj 1 % þred, poljubno izbranih vsako leto, testirana.
8. Uradno enzootske goveje levkoze prost status države ali dela države se razveljavi, þe se na
podlagi preiskave iz prejšnje toþke ugotovi sprememba situacije glede EGL v državi ali delu države, ki
je bila priznana kot uradno prosta EGL.
Status razveljavi Evropska komisija z odloþbo, s katero doloþi tudi pogoje za njegovo ponovno
pridobitev.
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IV.a PREISKAVE ZA ENZOOTSKO GOVEJO LEVKOZO (EGL)
Testi za enzootsko govejo levkozo se izvajajo z imunodifuzijskim testom pod pogoji, opisanimi v A in B,
ali z encimskoimunsko metodo (testom ELISA) pod pogoji, opisanimi v C. Imunodifuzijska metoda se
lahko uporablja le za posamezne teste. ýe se rezultati testa izpodbijajo iz utemeljenih razlogov, se izvede
dodatna kontrola z imunodifuzijskim testom.
A. Imunodifuzijski test v agar gelu za ugotavljanje EGL
1. Antigen, ki se uporabi v testu, mora vsebovati glikoproteine virusa goveje levkoze. Antigen se
standardizira glede na standardni serum (EI serum), ki ga dobavlja State Veterinary Serum
Laboratory iz Kopenhagna.
2. Uradne institucije držav þlanic, navedene v Prilogi D Direktive sveta 64/432 so odgovorne za
umerjanje standardnega delovnega antigena v laboratoriju glede na uradni standardni serum
EGS (EI serum), ki ga dobavlja State Veterinary Serum Laboratory iz Kopenhagna.
3. Standardne antigene, uporabljene v laboratoriju, je treba vsaj enkrat na leto predložiti v
referenþne laboratorije EGS, navedene v toþki 2, za preskušanje glede na uradni standardni
serum EGS. Poleg te standardizacije se uporabljeni antigen lahko umerja v skladu z B.
4. Reagenti za teste morajo vsebovati:
a) antigen: antigen mora vsebovati specifiþne glikoproteine za virus EGL, ki je standardiziran
glede na uradni serum EGS;
b) testni serum;
c) znan pozitivni kontrolni serum;
d) agar gel:


0,8 % agar,



8,5 % NaCl,



0,05 M Tris-pufer pH 7,2;



15 ml tega agarja damo v petrijevko s premerom 85 mm, da dobimo višino agarja
2,6 mm.

5. Testni vzorec sedmih suhih jamic zarežemo v agar do dna plošþe; vzorec mora biti sestavljen iz
osrednje jamice in šestih jamic v krogu okoli nje.


Premer osrednje jamice: 4 mm



Premer obrobnih jamic: 6 mm



Razdalja med osrednjo in obrobnimi jamicami: 3 mm

6. Osrednja jamica mora biti napolnjena s standardnim antigenom. Obrobni jamici 1 in 4 (glej shemo
v nadaljevanju) sta napolnjeni z znanim pozitivnim serumom, jamice 2, 3, 5 in 6 pa s testnimi
serumi. Jamice morajo biti napolnjene, dokler ne izgine meniskus.
7. Pri tem dobimo naslednje koliþine:


antigen: 32 ml



kontrolni serum: 73 ml



testni serum: 73 ml.

8. Inkubacija mora trajati 72 ur pri prostorski temperaturi (20 do 27°C) v zaprti vlažni komori.
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9. Rezultate testa lahko odþitamo po 24 in 48 urah, vendar konþnega rezultata ne moremo dobiti
prej kot po 72 urah:
a) testni serum je pozitiven, þe oblikuje specifiþno precipitinsko linijo z antigenom virusa GL in
þe oblikuje popolno linijo ujemanja s kontrolnim serumom;
b) testni serum je negativen, þe ne oblikuje specifiþne precipitinske linije z antigenom virusa GL
in þe ne ukrivi linije kontrolnega seruma;
c) reakcije ne moremo šteti za zanesljivo, þe:


upogne linijo kontrolnega seruma proti jamici z antigenom virusa GL, in ne oblikuje
opazne precipitinske linije z antigenom;
ali



þe je ni mogoþe odþitati niti kot negativno niti kot pozitivno.
Pri nezanesljivih reakcijah se test lahko ponovi, in uporabi se koncentrirani serum.

10. Uporabi se lahko tudi drugaþna razporeditev ali vzorec jamic, pod pogojem, da se serum E4 v
razredþitvi 1:10 v negativnem serumu lahko ugotovi kot pozitiven.
B. Metoda za standardizacijo antigena
Potrebne raztopine in snovi
1. 40 ml 1,6-odstotne agaroze v 0,05 M pufru Tris/HCl, pH 7,2 z 8,5-odstotnim NaCl;
2. 15 ml seruma goveje levkoze, s protitelesi le proti glikoproteinom virusa GL, v razredþitvi 1:10 v
0,05 M pufru Tris/HCl, pH 7,2 z 8,5-odstotnim NaCl;
3. 15 ml seruma goveje levkoze, s protitelesi le proti glikoproteinom virusa GL, v razredþitvi 1:5 v
0,05 M pufru Tris/HCl, pH 7,2 z 8,5-odstotnim NaCl;
4. štiri plastiþne petrijevke s premerom 85 mm;
5. luknjaþ s premerom 4 do 6 mm;
6. referenþni antigen;
7. antigen za standardizacijo;
8. vodna kopel (56 °C).
Postopek
Raztopite agarozo (1,6 %) v pufru Tris/HCl ob previdnem segrevanju do 100°C. Postavite v vodno
kopel z vodnimi stolpci za približno eno uro. Tudi razredþitve seruma goveje levkoze postavite v
vodno kopel z vodnimi stolpci.
Zmešajte 15 ml raztopine agaroze pri 56 °C s 15 ml seruma goveje levkoze (1:10), hitro stresajte in
izlijte po 15 ml v vsako petrijevko. Postopek ponovite s serumom goveje levkoze v razredþitvi 1:5,
Ko se agaroza strdi, naredite luknjice v njej, kakor sledi:
Dodajanje antigena
a) Petrijevki 1 in 3:
jamica A - nerazredþen referenþni antigen,
jamica B - 1:2 razredþen referenþni antigen,
jamici C in E - referenþni antigen,
jamica D - nerazredþen testni antigen.
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b) Petrijevki 2 in 4:
jamica A - nerazredþen testni antigen,
jamica B - 1:2 razredþen testni antigen,
jamica C - 1:4 razredþen testni antigen,
jamica D - 1:8 razredþen testni antigen.
Dodatna navodila
1. Poskus se izvede z dvema razredþitvama seruma (1:5 in 1:10), da dosežemo optimalno
precipitacijo.
2. ýe je premer precipitacije premajhen pri obeh razredþitvah, je treba serum še bolj razredþiti.
3. ýe je premer precipitacije prevelik in slaboten pri obeh razredþitvah, je treba izbrati nižji serum.
4. Konþna koncentracija agaroze mora biti 0,8-odstotna; pri 5- oziroma 10-odstotnih serumih.
5. Izrišite izmerjene premere v naslednji koordinatni sistem. Razredþitev antigena, namenjenega
preskušanju, z istim premerom kot ga ima referenþni antigen, je delovna razredþitev.
C. Encimskoimunska metoda (test ELISA) za ugotavljanje enzootske goveje levkoze
1. Uporabijo se naslednje snovi in reagenti:
a. mikroplošþe za trdno fazo, kivete ali druga trdna faza;
b. antigen se veže na trdno fazo z ali brez pomoþi poliklonskih ali monoklonskih vezivnih
protiteles.ýe se antigen nanese neposredno na trdno fazo, je treba vse testne vzorce, ki
dajo pozitivno reakcijo, ponovno testirati nasproti kontrolnemu antigenu v primeru EGL.
Kontrolni antigen mora biti identiþen antigenu, razen antigenov proti virusu GL. ýe se na
trdno fazo nanesejo vezivna protitelesa, protitelesa ne smejo reagirati z drugimi antigeni,
razen z antigeni proti virusu GL;
c.

biološka tekoþina, namenjena preskušanju;

d. ustrezna pozitivna in negativna kontrola;
e. konjugat;
f.

substrat, primeren za uporabljeni encim;

g. blokirna raztopina, þe je potrebno;
h. raztopine za razredþenje testnih vzorcev za pripravke reagentov in za spiranje;
i.

sistem odþitavanja, ustrezen uporabljenemu substratu.

2. Standardizacija in test obþutljivosti
Obþutljivost testa ELISA mora biti tak, da serum E4 pokaže pozitiven rezultat, þe je razredþen 10krat (vzorci seruma) ali 250-krat (vzorci mleka) bolj kot raztopina, pridobljena od posameznih
vzorcev, þe so ti vkljuþeni v zbirne vzorce. Testi, pri katerih se vzorci (seruma in mleka)
preskušajo posamezno, mora serum E4, razredþen 1:10 (v negativnem serumu) ali 1:250 (v
negativnem mleku) pokazati pozitiven rezultat, þe se preskuša v isti testni razredþitvi kot se
uporablja za posamezne testne vzorce. Uradne institucije, navedene v A.2, so pristojne za
preverjanje kakovosti metode ELISA, zlasti za doloþanje, za vsako proizvodno serijo, števila
vzorcev, ki naj sestavljajo zbirni vzorec, na podlagi števila, ugotovljenega za serum E4.
Serum E4 dobavlja National Veterinary Laboratory, Kopenhagen.
3. Pogoji za uporabo testa ELISA za EGL
Metoda ELISA se lahko uporablja na vzorcu mleka ali sirotke, odvzete iz mleka, zbranega z
gospodarstva, ki ima vsaj 30 % krav mlekaric v obdobju mleþnosti.
ýe se uporabi ta metoda, je treba zagotoviti sledljivost vzorcev do živali, od katerih izvirajo mleko
ali serumi za preiskave.
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PRILOGA 5
POGOJI ZA PRIDOBITEV, OHRANITEV OZIROMA ODVZEM ZDRAVSTVENEGA
STATUSA PRI DROBNICI
OVCE IN KOZE
1. V tej prilogi uporabljena izraza pomenita:
a. živali pomeni vso drobnico (ovce, koze...);
b. test pomeni vsak test, ki je doloþen in opravljen v skladu s prilogo V.a

2. Gospodarstvo, uradno prosto bruceloze (Brucella melitensis)
A. Odobritev statusa
Gospodarstvo je uradno prosto bruceloze (B. melitensis) v naslednjih primerih:
a. þe vsaj eno leto nobena žival, dovzetna za brucelozo (B. melitensis) ni kazala
kliniþnih ali drugih znakov bruceloze (B. melitensis);
b. þe na gospodarstvu ni živali, ki so bile cepljene proti brucelozi (B. melitensis), razen
þe so bile cepljene z rev. 1 cepivom pred najmanj dvema letoma ali z drugim
odobrenim cepivom;
c.

þe so bile vse živali, starejše od šest mesecev, testirane; opravljena morata biti dva
testa v razmaku najmanj šest mesecev; rezultati testov morajo biti negativni in

d. þe so na gospodarstvu po opravljenem testiranju iz prejšnje toþke samo živali, ki so
rojene na tem gospodarstvu ali živali, ki pridejo iz gospodarstva, uradno prostega ali
prostega bruceloze (B. melitensis), v skladu z doloþili toþke D in na katerem so, po
kvalifikaciji, še naprej izpolnjeni pogoji iz toþke B;
e. þe je država ali del države, v katerem se gospodarstvo nahaja, uradno prost
bruceloze (B. melitensis).
B. Vzdrževanje statusa
1. Na gospodarstvih, uradno prostih bruceloze (B. melitensis), ki se ne nahajajo v delu države,
uradno prostem bruceloze, in kjer po pridobitvi statusa vnašajo živali v skladu z zahtevami toþke
2 d te priloge, je treba letno pregledati vzorþno število živali, starejših od šest mesecev; þe so
rezultati testov negativni, lahko gospodarstvo obdrži status gospodarstva, uradno prostega
bruceloze.
Vzorþno število živali, ki morajo biti testirane, sestavljajo:
-

vsi nekastrirani samci, starejši od šestih mesecev;

-

vse živali, ki so bile pripeljane na gospodarstvo po zadnjem testiranju;

-

25 % samic, ki so dosegle reproduktivno starost (ki so spolno zrele) ali ki so v laktaciji;
testira se najmanj 50 samic na vsakem gospodarstvu oziroma vse samice, þe je na
gospodarstvu manj kot 50 samic.

V delu države, ki nima statusa dela države, uradno prostega bruceloze, vendarbje tam veþ kot 99 %
gospodarstev uradno prostih bruceloze (B. melitensis), se lahko razmik med pregledi teh
gospodarstev poveþa na tri leta, pod pogojem, da so gospodarstva, ki niso uradno prosta bruceloze,
pod uradnim nadzorom ali da se vkljuþijo v program za izkoreninjenje te bolezni.
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C. Sumi oziroma dejanski primeri bruceloze:
1. ýe na gospodarstvu, uradno prostem bruceloze:
-

obstaja sum, da ima ena ali veþ živali brucelozo (B. melitensis), se gospodarstvu
odvzame status gospodarstva, uradno prostega bruceloze. Lahko pa se status le
zaþasno razveljavi, þe se živali takoj izloþijo ali izolirajo, preden se uradno potrdi bolezen
ali se uradno ovrže sum na to bolezen;

-

se uradno potrdi bruceloza (B. melitensis), zaþasna razveljavitev preneha, þe se vse
okužene živali ali vse živali, dovzetne za bolezen zakoljejo in so rezultati dveh testov v
razmaku najmanj treh mesecev ali veþ, pri vseh živalih na gospodarstvu, starejših od
šest mesecev, negativni.

2. ýe se v primeru iz prejšnjega odstavka gospodarstvo nahaja v delu države, uradno prostem
bruceloze (B. melitensis), oziroma, þe je država uradno prosta bruceloze (B. melitensis), se mora:
-

ukazati zakol vseh okuženih živali in vseh za bolezen dovzetnih živali na okuženem
gospodarstvu;

-

opraviti epizootiološko poizvedbo; þrede, ki so epizootiološko povezane z okuženo
þredo, pa morajo biti testirane v skladu z drugo alineo prejšnjega odstavka.

D. Vnos živali na gospodarstvo, uradno prosto bruceloze
Na gospodarstvo, uradno prosto bruceloze, ni dovoljeno vnašati živali, razen þe živali prihajajo iz
gospodarstva, uradno prostega bruceloze.
E. Država ali del države uradno prost bruceloze
1. Država ali del države se lahko proglasi za uradno prost bruceloze (B. melitensis), v naslednjih
primerih:
a. ýe je vsaj 99,8 % gospodarstev uradno prostih bruceloze ali
b. þe so izpolnjeni naslednji pogoji:
-

bruceloza je obvezno prijavljiva že vsaj pet let;

-

najmanj pet let ni bil uradno potrjen noben primer bruceloze pri ovcah ali
kozah;

-

vakcinacija je prepovedana vsaj tri leta.

2. Status se obdrži, þe so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in
-

þe v prvem letu po priznanju države ali dela države kot uradno proste bruceloze
(B. melitensis), nakljuþno testiranje na gospodarstvih ali v klavnicah z 99 % zanesljivostjo
pokažejo, da je manj kot 0,2 % gospodarstev okuženih, ali daje vsaj 10 % živali, starejših
od šest mesecev, z negativnim rezultatom opravilo predpisan test,

-

þe od drugega leta po priznanju države ali dela države, kot uradno proste bruceloze (B.
melitensis), nakljuþno testiranje na gospodarstvih ali v klavnicah s 95 % zanesljivostjo
pokažejo, da je manj kot 0,2 % gospodarstev okuženih, ali da je vsaj 5 % živali, starejših
od šest mesecev, z negativnim rezultatom opravilo predpisan test.
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V.a TESTI NA BRUCELOZO (B. melitensis)
Da se gospodarstvo uvrsti med gospodarstva, uradno prosta bruceloze, se opravi preizkus na
brucelozo (B. melitensis) z Rose bengal metodo ali z reakcijo vezanja komplementa (RVK).
1. Rose bengal test
ýe ima pri opravljanju testa rose bengal veþ kot 5 % živali na gospodarstvu pozitivno reakcijo, se
opravi nadaljnji test na vsaki živali iz gospodarstva z uporabo metode vezave komplementa.
2. Reakcija vezanja komplementa (RVK)
RVK se uporablja za teste na posameznih živalih pri doloþanju gospodarstev, uradno prostih
bruceloze.
Serum, ki vsebuje 20 ali veþ enot ICFT/ml (Intemational Complement Fixation Method), velja pri RVK
za pozitivnega.
Uporabljene antigene mora odobriti nacionalni laboratorij in morajo biti standardizirani glede na drugi
mednarodni standardni serum proti 'brucelli abortus'.
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PRILOGA 6
SEZNAM BOLEZNI, ZA KATERE JE POTREBNO PRIPRAVITI NAýRTE UKREPOV
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

slinavka in parkljevka

Foot and mouth disease

A010

2.

vezikularni stomatitis

Vesicular stomatitis

A020

3.

vezikularna bolezen prašiþev

Swine vesicular disease

A030

4.

goveja kuga

Rinderpest

A040

5.

kuga drobnice

Peste des petits ruminants

A050

6.

pljuþna kuga govedi

Contagious bovine pleuropneumonia

A060

7.

vozliþasti dermatitis

Lumpy skin disease

A070

8.

mrzlica doline Rift

Rift Valley fever

A080

9.

bolezen modrikastega jezika

Bluetongue

A090

10.

osepnice ovac in koz

Sheep pox and goat pox

A100

11.

konjska kuga

African horse sickness

A110

12.

afriška prašiþja kuga

African swine fever

A120

13.

klasiþna prašiþja kuga

Classical swine fever

A130

14.

aviarna influenca

Avian influenza

A150

15.

atipiþna kokošja kuga

Newcastle disease

A160

16.

BSE

Bovine spongiform encephalopathy

B115

17.

infekciozna anemija lososov

Infectious salmon anaemia

N403
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PRILOGA 7
VSEBINE, KI JIH MORA UREJATI NAýRT UKREPOV OB POJAVU BOLEZNI
1. za bolezni iz Priloge 6 tega pravilnika ustanovitev Državnega središþa za nadzor
bolezni (DSNB), ki vodi in koordinira vse ukrepe za nadzor bolezni;
2. seznam lokalnih središþ za nadzor bolezni z ustrezno opremo za koordinacijo
ukrepov za nadzor bolezni na lokalni ravni;
3. podrobni seznam osebja, ki je vkljuþeno v izvajanje ukrepov za nadzor bolezni,
njihova izobrazba, strokovno znanje in odgovornosti;
4. naþin in možnost komunikacije vsakega lokalnega središþa za nadzor bolezni
(LSNB) - možnost takojšnjega in neposrednega komuniciranja z osebjem ali
organizacijami, ki so direktno ali indirektno vpletene v izvajanje ukrepov za nadzor
bolezni;
5. oprema in material za pravilno izvajanje ukrepov za nadzor bolezni;
6. podrobna navodila za ukrepe in postopke, ki se morajo izvajati ob sumu na bolezen;
7. programi izobraževanja za zagotavljanje in kontinuirano strokovno izpopolnjevanje
za izvajanje postopkov na terenu in v administraciji – izvajati se morajo redno;
8. diagnostiþni laboratoriji (kjer je to smiselno) - prostori in oprema za post-mortem
preiskave, potrebne zmogljivosti za serološke, histološke preiskave, etc.,
zagotavljanje takojšnje diagnostike (pogodbe o prevzemu in transportu vzorcev);
9. implementacija naþrta ukrepov (zakonodaja).

Naþrti ukrepov, ki jih za posamezna obmoþja oziroma regije pripravijo OU VURS,
morajo poleg ostalih vsebin urejati tudi naþin izvedbe in implementacije doloþil
generalnega naþrta ukrepov, ki ga pripravi GU VURS.
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PRILOGA 8
SEZNAM BOLEZNI – POROýANJE PO 11. ýLENU
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

slinavka in parkljevka

Foot and mouth disease

A010

2.

vezikularni stomatitis

Vesicular stomatitis

A020

3.

vezikularna bolezen prašiþev

Swine vesicular disease

A030

4.

goveja kuga

Rinderpest

A040

5.

kuga drobnice

Peste des petits ruminants

A050

6.

pljuþna kuga govedi

Contagious bovine pleuropneumonia

A060

7.

vozliþasti dermatitis

Lumpy skin disease

A070

8.

mrzlica doline Rift

Rift Valley fever

A080

9.

bolezen modrikastega jezika

Bluetongue

A090

10.

osepnice ovac in koz

Sheep pox and goat pox

A100

11.

konjska kuga

African horse sickness

A110

12.

afriška prašiþja kuga

African swine fever

A120

13.

klasiþna prašiþja kuga

Classical swine fever

A130

14.

aviarna influenca

Avian influenza

A150

15.

atipiþna kokošja kuga

Newcastle disease

A160
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PRILOGA 9
PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI OBVESTILO IZ PRVEGA ODSTAVKA
11. ýLENA
Podatki, ki jih mora vsebovati obvestilo o sumu na posebno nevarno bolezen, navedeno
v Prilogi 6:

1.

Oznaka NUJNO!

2.

Zadeva sporoþila: (bolezen) – SUM

3.

Pošiljatelj:

4.

Datum potrditve suma:

5.

Sum je potrdil:

6.

Na podlagi þesa je sum potrjen:

7.

Lokacija potrditve suma:

8.

Naslov gospodarstva – izvor:

9.

Cepljenje:

10. Število živali, dovzetnih za bolezen na gospodarstvu (vrsta, število):
11. Število sumljivih živali na gospodarstvu:
12. Druge živali na gospodarstvu:
13. Odvzem vzorcev:
14. Opombe:
15. V primeru pošiljanja preko telefaksa mora poroþevalec obvestilo opremiti s
podpisom in žigom.
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PRILOGA 10
10
SEZNAM
ČLENU
SEZNAM BOLEZNI
BOLEZNI –– OBVEŠČANJE
OBVEŠýANJEPO
12.12.
ýLEN
(obvezno prijavljive bolezni brez bivše
(obvezno
prijavljive
bolezni
brez
bivše
liste
A
OIE)
liste A OIE)
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

vraniþni prisad

Anthrax

B051

2.

Aujeszkijeva bolezen

Aujeszky's disease

B052

3.

steklina

Rabies

B058

4.

goveja tuberkuloza

Bovine tuberculosis

B105

5.

enzootska goveja levkoza

Enzootic bovine leukosis

B108

6.

goveja hemoragiþna septikemija

Haemorrhagic septicaemia

B109

7.

BSE

Bovine spongiform encephalopathy

B115

8.

praskavec - scrapie

Scrapie

B160

9.

spolna kuga konj - Durina

Dourine

B202

10.

infekciozna anemija konj

Equine infectious anaemia

B205

11.

smrkavost - maleus

Glanders

B209

12.

japonski encefalomielitis

Japanese encephalitis

B212

13.

venezuelski encefalomielitis kopitarjev

Venezuelan equine encephalomyelitis

B216

14.

virusna hemoragiþna septikemija

Viral haemorrhagic septicaemia

B401

15.

bruceloza (Brucella abortus)

Brucellosis (Brucella abortus)

N103

16.

bruceloza (Brucella melitensis)

Brucellosis (Brucella melitensis)

N152

17.

enzootiþni encefalomielitis (vzhodni)

Equine encephalomyelitis (Eastern)

N220

18.

enzootiþni encefalomielitis (zahodni)

Equine encephalomyelitis (Western)

N221

19.

infekciozna anemija lososov

Infectious salmon anaemia

N403

20.

bruceloza (Brucella suis)

Brucellosis (Brucella suis)

N253

21.

pršica Tropilaelaps

Tropilaelaps mites

N456

22.

mali panjski hrošþ

Small hive beetle (Aethina tumida)

N457
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PRILOGA 11
OBVEZNO MEDNARODNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI
(Direktiva 82/894/EGS o notifikaciji živalskih bolezni)
ZAP. ŠT.

BOLEZEN

MEDNARODNO IME

OIE KODA

1.

slinavka in parkljevka

Foot and mouth disease

A010

2.

vezikularni stomatitis

Vesicular stomatitis

A020

3.

vezikularna bolezen prašiþev

Swine vesicular disease

A030

4.

goveja kuga

Rinderpest

A040

5.

kuga drobnice

Peste des petits ruminants

A050

6.

pljuþna kuga govedi

Contagious bovine pleuropneumonia

A060

7.

vozliþasti dermatitis

Lumpy skin disease

A070

8.

mrzlica doline Rift

Rift Valley fever

A080

9.

bolezen modrikastega jezika

Bluetongue

A090

10.

osepnice ovac in koz

Sheep pox and goat pox

A100

11.

konjska kuga

African horse sickness

A110

12.

afriška prašiþja kuga

African swine fever

A120

13.

klasiþna prašiþja kuga

Classical swine fever

A130

14.

aviarna influenca

Avian influenza

A150

15.

atipiþna kokošja kuga

Newcastle disease

A160

16.

BSE

Bovine spongiform encephalopathy

B115

17.

spolna kuga konj - Durina

Dourine

B202

18.

infekciozna anemija konj

Equine infectious anaemia

B205

19.

smrkavost - maleus

Glanders

B209

20.

japonski encefalomielitis

Japanese encephalitis

B212

21.

venezuelski encefalomielitis kopitarjev

Venezuelan equine encephalomyelitis

B216

22.

virusna hemoragiþna septikemija

Viral haemorrhagic septicaemia

B401

23.

enzootiþni encefalomielitis (vzhodni)

Equine encephalomyelitis (Eastern)

N220

24.

enzootiþni encefalomielitis (zahodni)

Equine encephalomyelitis (Western)

N221

25.

infekciozna anemija lososov

Infectious salmon anaemia

N403

26.

pršica Tropilaelaps

Tropilaelaps mites

N456

27.

mali panjski hrošþ

Small hive beetle (Aethina tumida)

N457

28.

infekciozna hematopoetska nekroza postrvi

Infectious haematopoietic necrosis

B405

29.

nalezljiva ohromelost prašiþev

Porcine enterovirus encephalomyelitis (Teschen disease)
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PRILOGA 12
INFORMACIJE, KI JIH MORA VSEBOVATI PRIJAVA OBVEZNO MEDNARODNO
PRIJAVLJIVE BOLEZNI
Informacije, ki jih mora vsebovati prijava primarnih in sekundarnih izbruhov bolezni, navedena v petem
odstavku 16. þlena tega pravilnika:
1. datum prijave;
2. þas prijave;
3. ime kraja, obþine, države;
4. a) ime bolezni;
b) povzroþitelj;
5. zaporedna številka izbruha;
6. tip izbruha (primarni, sekundarni);
7. referenþna številka izbruha, ki je vezan na ta izbruh;
8. geografski položaj okuženega gospodarstva;
9. druga obmoþja, ki so pod omejitvami;
10. datum potrditve bolezni;
11. datum postavitve suma bolezni;
12. datum prve infekcije;
13. izvor bolezni;
14. sprejeti ukrepi;
15. število za bolezen dovzetnih živali na gospodarstvu: a) govedo, b) prašiþi, c) ovce, d) koze, e)
perutnina, f) kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
16. število živali s kliniþnimi znaki bolezni: a) govedo, b) prašiþi, c) ovce, d) koze, e) perutnina, f) kopitarji,
g) ribe, h) divje živali;
17. število poginulih živali na gospodarstvu: a) govedo, b) prašiþi, c) ovce, d) koze, e) perutnina, f)
kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
18. število zaklanih oziroma pokonþanih živali: a) govedo, b) prašiþi, c) ovce, d) koze, e) perutnina, f)
kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
19. število neškodljivo uniþenih živali oz. trupel: a) govedo, b) prašiþi, c) ovce, d) koze, e) perutnina, f)
kopitarji, g) ribe, h) divje živali;
20. (Predviden) Datum zakljuþka pokonþevanja;
21. (Predviden) Datum zakljuþka neškodljivega uniþenja pokonþanih živali.

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z IZBRUHOM KLASIýNE PRAŠIýJE KUGE
1. Razdalja do najbližje prašiþje farme;
2. število in kategorije prašiþev (plemenski, pitanci, pujski*) na okuženem gospodarstvu;
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3. število in kategorije kliniþno obolelih prašiþev (plemenski, pitanci, pujski*) na okuženem
gospodarstvu;
4. diagnostiþna metoda;
5. þe ni na gospodarstvu, kje je bolezen ugotovljena (na klavnici, med transportom,…);
6. potrditev primarnih izbruhov (**) pri divjih prašiþih.

* živali, mlajše od treh mesecev
** primarni izbruh pri divjih prašiþih pomeni izbruh v državi ali delu države, ki je prost klasiþne prašiþje
kuge (npr. izbruh pri divjih prašiþih, ki se ne pojavi v delu države, ki je pod omejitvami zaradi izbruha
klasiþne prašiþje kuge)

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z IZBRUHOM BOLEZNI PRI RIBAH
ýe se infekcija z infekciozno hematopoetsko nekrozo, infekciozno anemijo lososov in virusno
hemoragiþno septikemijo potrdi v odobrenih ali prostih ribogojnicah ali obmoþjih, se prijavi kot primarni
izbruh. Ime in opis odobrene ribogojnice ali obmoþja se vkljuþi v poroþilo v obliki prostega besedila.

Uradni list Republike Slovenije
4169.

Pravilnik o uradnem nadzoru krme
neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka
53. člena, 76. člena, za izvrševanje prvega odstavka 51. člena
in prvega odstavka 53. člena Zakona o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter na podlagi 29. člena za
izvrševanje 15. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora
pri uvozu iz tretjih držav
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– mesta in vrsto uradnega nadzora krme neživalskega
izvora pri uvozu, predhodno napoved pošiljk krme neživalskega
izvora in obveznosti nosilcev dejavnosti, povezane z uvozom
krme neživalskega izvora na teritorij Evropske unije iz tretjih držav, za izvajanje 15., 16. in 17. člena Uredbe (ES) št. 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z
zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu
živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in
sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja
oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike,
obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih
odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12.
2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) ter
za izvajanje 24. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede
higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 183/2005/ES);
– pogoje za uvoz krme neživalskega izvora v skladu s
6. členom Direktive Komisije 98/51/ES z dne 9. julija 1998 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje Direktive Sveta 95/69/ES
o določitvi pogojev in določb za odobritev in registracijo nekaterih obratov in posrednikov, delujočih v sektorju krme za živali
(UL L št. 208 z dne 24. 7. 1998, str. 43), zadnjič spremenjene
z Uredbo 183/2005/ES;
– vsebino dokumenta, ki spremlja pošiljko krme neživalskega izvora, v skladu z Direktivo Komisije 98/68/ES z dne
10. septembra 1998 o določitvi standardnega dokumenta iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih držav (UL L št. 261 z dne 24. 9.
1998, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/68/ES).
(2) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti
pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.
2. člen
(vstopne točke in mesta uvoza)
(1) Vstopna točka po tem pravilniku je mesto, kjer krma
neživalskega izvora vstopi na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) in kjer se opravita dokumentacijski
oziroma naključni identifikacijski pregled.
(2) Mesto uvoza po tem pravilniku je mesto, kjer se opravi
fizični pregled pošiljke krme neživalskega izvora in se pošiljka
sprosti v prost pretok.
(3) Kadar fizični pregled pošiljke ni obvezen oziroma če
so na vstopni točki izpolnjeni pogoji za opravljanje fizičnega
pregleda pošiljke, je vstopna točka lahko tudi mesto uvoza.
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3. člen
(vnos z namenom uvoza)
(1) Za pošiljke krme neživalskega izvora, pri katerih sta vstopna točka in mesto uvoza v Republiki Sloveniji, je vnos z namenom uvoza možen preko vseh mednarodnih mejnih prehodov.
(2) Za pošiljke iz prejšnjega odstavka se opravijo pregledi
iz 16. člena Uredbe 882/2004/ES. Pogostnost naključnih identifikacijskih in fizičnih pregledov določita s programom nadzora
Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH) v sodelovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: CURS).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vnos rizičnih pošiljk
krme neživalskega izvora z namenom uvoza iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES možen samo preko vstopnih
točk, določenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, mesta sprostitve rizičnih pošiljk na območju Republike Slovenije
pa določi VURS v sodelovanju s carinskim organom in jih objavi
na svoji spletni strani http://www.vurs.gov.si in spletni strani ministrstva, pristojnega za veterinarstvo http://www.mkgp.gov.si.
(4) Pogostnost naključnih identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk iz prejšnjega odstavka je določena v izvedbenem predpisu Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe
882/2004/ES.
(5) Za pošiljke krme neživalskega izvora, pri katerih je
vstopna točka v Republiki Sloveniji, mesto uvoza pa v drugi
državi članici, je vnos z namenom uvoza možen samo preko
vstopnih točk, določenih v Prilogi 1 tega pravilnika.
4. člen
(obveznosti uvoznikov ali njihovih zastopnikov pri vnosu
pošiljk krme neživalskega izvora z namenom uvoza)
(1) V primeru vnosa pošiljke iz prvega odstavka prejšnjega člena mora uvoznik ali njegov zastopnik prijaviti pošiljko
CURS v skladu s carinskimi predpisi.
(2) V primeru vnosa pošiljk iz petega odstavka prejšnjega
člena mora uvoznik ali njegov zastopnik CURS predložiti zahtevo za pregled pošiljke na dokumentu iz Priloge A Direktive
98/68/ES, na katerem izpolni del A, preostali del pa izpolnijo
pristojni organ oziroma pristojni organi po opravljenih pregledih. Dokument mora biti izpolnjen v skladu z navodili iz Priloge
B Direktive 98/68/ES in spremlja pošiljko do mesta uvoza.
Dokument iz Priloge A Direktive 98/68/ES mora biti izpolnjen v
slovenskem jeziku.
(3) Pošiljke krme neživalskega izvora, pri katerih je bila
vstopna točka v drugi državi članici, lahko CURS sprosti v
prost promet le, če jih spremlja dokument iz Priloge A Direktive
98/68/ES. V primeru, da pošiljko, ki je vstopila na območje EU
v drugi državi članici ne spremlja dokument iz priloge A direktive
98/68/ES, mora uvoznik ali njegov zastopnik postopati v skladu
s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika, kot da gre za uvoz
z vnosom preko mejnega prehoda v Republiki Sloveniji. Pred
sprostitvijo v promet mora biti opravljen fizični pregled pošiljke
s strani VURS ali IRSKGH. CURS zagotovi hrambo dokumentov iz Priloge A Direktive 98/68/ES in rezultatov laboratorijskih
analiz, če so ti na voljo, najmanj pet let.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek mora v primeru vnosa
pošiljk krme neživalskega izvora, za katere se zahteva poostren nadzor v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe
882/2004/ES, uvoznik ali njegov zastopnik namesto dokumenta
iz Priloge A Direktive 98/68/ES CURS predložiti ustrezen dokument iz izvedbenega predpisa Skupnosti iz petega odstavka
15. člena Uredbe 882/2004/ES.
5. člen
(najava pošiljk krme iz petega odstavka 15. člena
Uredbe 882/2004/ES)
Pošiljke krme, za katere je treba v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe 882/2004/ES opraviti poostren uradni

Stran

11144 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

nadzor, mora uvoznik ali njegov zastopnik vnaprej napovedati
območnemu uradu VURS ali območni enoti IRSKGH, na območju katerega bo pošiljka sproščena v prost promet.
6. člen
(fizični pregled krme glede varnosti)
Fizični pregled krme neživalskega izvora pri uvozu opravi
VURS:
– v primeru suma neustreznosti;
– v primeru, ko je bila vstopa točka pošiljke v drugi državi članici in je bilo na vstopni točki opravljeno ali zahtevano
vzorčenje pošiljke, kar je razvidno iz dokumenta iz Priloge A
Direktive 98/68/ES;
– naključno v skladu z letnim programom nadzora krme;
– v primeru pošiljk iz prejšnjega člena v skladu s pogostostjo, ki je določena z izvedbenim predpisom Skupnosti iz
petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.
7. člen

Uradni list Republike Slovenije
(2) Zastopniki, ki so že odobreni ali registrirani kot nosilci
dejavnosti poslovanja s krmo pri VURS, OU VURS obvestijo, da
opravljajo tudi dejavnost zastopanja obrata iz tretje države.
(3) OU VURS zastopnika vpiše v evidenco zastopnikov
obratov v tretjih državah na območju EU, oziroma vpiše novo
dejavnost v obstoječe evidence odobrenih ali registriranih obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo in mu izda potrdilo
o vpisu.
10. člen
(obveščanje)
(1) CURS o opravljenih dokumentacijskih in identifikacijskih pregledih krme pri uvozu na teritorij EU na dogovorjen
način poroča VURS in IRSKGH.
(2) VURS in IRSKGH posebej obveščata CURS o pomembnih informacijah, ki so se pojavile v Sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in o vrstah krme, za katere se
zahteva poostren nadzor v skladu s petim odstavkom 15. člena
Uredbe 882/2004/ES.

(fizični pregled kakovosti oziroma gensko spremenjene
krme)
Fizični pregled krme neživalskega izvora pri uvozu opravi
IRSKGH:
– v primeru suma neskladnosti,
– naključno v skladu z letnim programom nadzora krme ter
– v primerih in obsegu, določenih v izvedbenem predpisu
Skupnosti iz petega odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.
8. člen
(registracija obratov iz tretjih držav in njihovih zastopnikov na
področju krme)
(1) Krmni dodatki in beljakovinski proizvodi, ki so odobreni
za dajanje na trg v EU v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003/ES z dne 22. septembra
2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne
18. 10. 2003, str. 29), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije
(ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih
za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija
Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29), ter premiksi in
krmne mešanice iz dodatkov, ki so navedeni v prvem odstavku
poglavja 1 Priloge IV Uredbe 183/2005/ES, se lahko uvažajo na
teritorij EU samo pod pogojem, da imajo obrati iz tretjih držav
registriranega zastopnika s sedežem na teritoriju EU.
(2) Zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zastopa
obrat iz tretje države, mora zagotoviti:
– da bo dajal v promet proizvode, ki izvirajo iz obrata, ki
izpolnjuje pogoje iz Uredbe 183/2005/ES;
– da bo dajal v promet proizvode, ki izpolnjujejo pogoje
glede varnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja varnost krme;
– da bodo proizvodi ustrezali pogojem, ki so določeni v
pravilniku, ki ureja kakovost, označevanje in pakiranje krme
v prometu;
– da bodo proizvodi, ki so vir beljakovin, izpolnjevali pogoje iz pravilnika, ki ureja posebne proizvode, ki so posredni
ali neposredni vir beljakovin;
– da bodo proizvodi izpolnjevali pogoje iz pravilnika, ki
ureja krmo za posebne prehranske namene;
– da bodo krmni dodatki izpolnjevali pogoje iz Uredbe
1831/2003/ES;
– da bo vodil register proizvodov, ki jih daje v promet.
9. člen
(postopek registracije zastopnikov)
(1) Zastopnik iz drugega odstavka prejšnjega člena, mora
biti registriran pri VURS. Vloga za registracijo se vloži na
območni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) na
obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS. Vlogi mora biti
priložena pogodba o zastopanju obrata iz tretje države.

11. člen
(ukrepi in stroški ukrepov)
(1) V primeru neskladnosti ukrepata v skladu z 18. do
22. členom Uredbe 882/2004/ES VURS in IRSKGH.
(2) V primeru uvoza pošiljk krme neživalskega izvora, za
katere se zahteva poostren nadzor v skladu s petim odstavkom
15. člena Uredbe 882/2004/ES, je uvoznik ali njegov zastopnik
pred sprostitvijo pošiljke v prost pretok dolžan plačati pristojbino v skladu z izvedbenim predpisom Skupnosti iz petega
odstavka 15. člena Uredbe 882/2004/ES.
12. člen
(prehodne določbe)
(1) Določba prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se
uporablja do vzpostavitve seznama držav in obratov v tretjih
državah, iz katerih je dovoljen uvoz krme, v skladu s 23. členom
Uredbe 183/2005/ES.
(2) Določbe četrtega odstavka 3. člena, četrtega odstavka
4. člena, četrte alinee 6. člena, tretje alinee 7. člena in drugega
odstavka 11. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z
dnem uveljavitve izvedbenega predpisa iz petega odstavka
15. člena Uredbe 882/2004/ES.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju uradnega nadzora na področju prehrane živali
(Uradni list RS, št. 28/04, 38/04 – popr. in 93/05-ZVMS).
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2007.
Št. 007-37/2007
Ljubljana, dne 29. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0001
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
SEZNAM VSTOPNIH TOČK
Za vstopne točke se štejejo naslednji mejni prehodi v
Republiki Sloveniji:
1. za železniški promet: Dobova;
2. za cestni promet: Gruškovje, Jelšane in Obrežje;
3. za pomorski promet: Luka Koper;
4. za zračni promet: Letališče Brnik - Ljubljana.
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4170.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in
šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06) se
v 1. členu za besedilom »srednjega splošnega izobraževanja«
doda vejica ter doda besedilo »višjega strokovnega izobraževanja«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »knjižničar«
doda vejica ter doda besedilo »predavatelj višje strokovne
šole«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »učitelja« doda
vejica ter doda besedilo »predavatelja višje strokovne šole«.
4. člen
Za tretjim odstavkom 8. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»Drugemu strokovnemu delavcu se lahko pri pripravi na
strokovni izpit omogoči izobraževanje in usposabljanje izven
vrtca oziroma šole na področjih, določenih za pripravnike, v
skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »tretjega«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »učitelja« doda
vejica ter doda besedilo »predavatelja višje strokovne šole«.
6. člen
V peti točki drugega odstavka 11. člena se za besedo
»učitelje« doda beseda »in predavatelje«, za besedilom »srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju« črta beseda
»in«, ki se nadomesti z vejico ter na koncu doda besedilo »in
višjem strokovnem izobraževanju«.
V deseti točki se za besedilom »srednjem strokovnem in
tehniškem izobraževanju« črta beseda »ter«, ki se nadomesti z
vejico ter na koncu pred besedo »in« doda besedilo »ter višjem
strokovnem izobraževanju«.
7. člen
V 14. členu se v naslovu besedila »pogoji za imenovanje«
vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in mandat
izpraševalcev«.
V prvi alineji prvega odstavka se besedilo »univerzitetno
izobrazbo pravne smeri,« nadomesti z besedilom »izobrazbo
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druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge stopnje,
iz prava,«.
V drugi alineji se besedilo »univerzitetno izobrazbo iz
slovenščine oziroma iz jezika narodne skupnosti,« nadomesti
z besedilom »izobrazbo druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza
izobrazbi druge stopnje, iz slovenščine oziroma ustreznega
jezika narodne skupnosti,«.
V tretji alineji se besedilo »visoko strokovno izobrazbo«
nadomesti z besedilom »izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo,
ki ustreza izobrazbi druge stopnje«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na določilo o izobrazbi za izpraševalca za
predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja iz tretje
alineje prvega odstavka tega člena, ima lahko izpraševalec v
izpitni komisiji za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih
izobrazbo prve stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi prve
stopnje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »mora imeti najmanj« doda besedilo »izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi druge
stopnje« in črta besedilo »univerzitetno izobrazbo«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v drugem stavku črta beseda »tudi,« in na koncu stavka
doda besedilo »in njihov mandat.«
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi:
»Izpraševalci imajo možnost ponovnega imenovanja.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
8. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijava vsebuje dokazilo o izobrazbi, pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela, oceno praktičnih nastopov in
pisne priprave praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za
pristop k strokovnemu izpitu.«
Za četrtim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi tega pravilnika,
pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca po uradni
dolžnosti.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
Priloga 2, ki je sestavni del Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 23/06), se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-109/2007
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2007-3311-0055
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRILOGA 2

Ministrstvo za šolstvo in šport
Kotnikova 38, Ljubljana

PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU
Na podlagi 19. þlena Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in
izobraževanja se prijavljam k strokovnemu izpitu:
1. Ime in
priimek:…………………………………………………………………………………………………...
rojen (-a):…………………………. EMŠO………………………………… v kraju:…………………..
obþina:………………………………………….……...…država:……………………………………….
2. Naslov stalnega bivališþa: ……...……………………………………………………………………...
(pošta, kraj, ulica in hišna številka)
……………………………………………………………………… telefon:…………………..……
Naslov zaþasnega bivališþa:………...……………………………………………………………………
(pošta, kraj, ulica in hišna številka)
…………………………………………………………………telefon:…………………..……………
3. Izobrazba:
 srednja šola: zakljuþni izpit/matura (številka, datum in izdajatelj listine):………………………….
 visokošolski zavod: diploma (številka, datum in izdajatelj listine):…………………………………
strokovni naslov:………………………………………………………..……………………..……...
 pedagoško-andragoška oz. specialno-pedagoška izobrazba: (številka, datum in izdajatelj listine):…
………………………………………………………………………………………………………….
4. Delovna doba:
 podjetje ali zavod izven vzgoje in izobraževanja:………………………………….………………..
v þasu od ………..…… do ………….… na delovnem mestu:…………………….……………….
 vzgojno izobraževalni zavod:……………..………………………………………..………………..
v þasu od ………..…… do …….……… na delovnem mestu:………………….………………….
v programu (-ih):……………………………………………………………….……………………
predmet, predmetno ali strokovno podroþje:……………………………………………………….
5. Pripravništvo:
 vzgojno izobraževalni zavod:…………………………………………..……………………………
v þasu od ……….….… do ………….… na delovnem mestu:……………………………………..

priloga

4
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6. Mentor:
 ime in priimek:………………….……………………………………………………………………
 strokovni naslov:………………….…………………………………………………………………
 naziv:

1

mentor, od ………………..

2

svetovalec

3

svetnik

 vzgojno izobraževalni zavod, v katerem je zaposlen:…………………………………………..……
Podpisani/-a dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidence strokovnih izpitov,
obdelavo podatkov in za analitiþne potrebe ministrstva, pristojnega za šolstvo, v skladu z zakonodajo o
varstvu osebnih podatkov in v skladu s tem pravilnikom.
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resniþni, toþni in popolni in zanje materialno in kazensko
odgovarjam.
V ………………………, dne ……………….. 20…….

……….……………...........
podpis kandidata (-ke)

Priloga:

dokazilo o izobrazbi (pridobi organ po uradni dolžnosti),

potrdilo o pedagoško-andragoški oz. specialno-pedagoški izobrazbi (pridobi organ po uradni dolžnosti),

pisno poroþilo mentorja,

oceno praktiþnih nastopov,

pisne priprave praktiþnih nastopov.

5
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o označevanju hranilne vrednosti živil

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
minister za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o označevanju
hranilne vrednosti živil
1. člen
V Pravilniku o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/02, 117/02, 42/03 in 121/04) se v celotnem
besedilu:
– beseda »oznaka« v vseh sklonih nadomesti z besedo
»označba« v ustreznem sklonu,
– beseda »vlaknina« v vseh sklonih nadomesti z besedama »prehranska vlaknina« v ustreznem sklonu,
– besedilo »izjava o hranilni vrednosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »prehranska trditev« v ustreznem sklonu,
– besedi »rudninske snovi« v vseh sklonih nadomestita z
besedo »minerali« v ustreznem sklonu,
– besedilo »izjava o hranilni vrednosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »prehranska trditev« v ustreznem sklonu,
– besedo »proizvajalec« v vseh sklonih, nadomesti z besedo »nosilec živilske dejavnosti« v ustreznem sklonu,
– beseda »nalepk« v vseh sklonih nadomesti z besedo
»označba« v ustreznem sklonu,
– besedi »priloga 1« v vseh sklonih nadomestita z besedo
»priloga« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se v drugem odstavku besedilo »dopolnila oziroma dodatke dnevni prehrani« nadomesti z besedilom
»prehranska dopolnila«.
3. člen
V 2. členu se sedma alinea 2. točke prvega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»– prehranska trditev pomeni trditev, kot je to določeno v
Uredbi (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah
na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1924/2006/ES).«.
Za deseto alineo se besedilo »in vsebnost« nadomesti z
besedilom »in/ali zaradi vsebnosti«.
4. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je pri označevanju, predstavljanju ali oglaševanju,
razen pri splošnem označevanju živil, prisotna prehranska trditev, je označevanje hranilne vrednosti živila obvezno.«.

Uradni list Republike Slovenije
Ne glede na prejšnji odstavek mora biti prehranska trditev,
ki se nanaša na holesterol, označena na naslednji način:
nizka vsebnost
holesterola

do 20 mg/100 g (10 mg/100 ml) in manj
kot 1,5 g nasičenih maščobnih kislin/100 g
(0,75 g/100 ml), ob tem, da nasičene maščobne kisline ne presegajo 10% energijske vrednosti živila

brez holesterola

do 5 mg/100g (5mg/100ml) in manj kot
1,5 g nasičenih maščobnih kislin/100 g
(0,75 g/100 ml), ob tem, da nasičene maščobne kisline ne presegajo 10% energijske vrednosti živila

«.
7. člen
V 7. členu se v šesti alinei prvega odstavka beseda »katerekoli« nadomesti z besedo »kateregakoli«, beseda »jo« pa
z besedo »ga«.
V tretjem odstavku se za besedama »večkrat nenasičenih« in besedama »maščobnih kislin« beseda »in« nadomesti
z besedilom »in/ali«.
8. člen
V 9. členu se:
– v napovednem stavku petega odstavka za besedo »polioli« beseda »in« nadomesti z besedilom »in/ali«,
– v napovednem stavku šestega odstavka za besedo
»količina« in besedo »kisline« beseda »in« nadomesti z besedilom »in/ali«,
– v sedmem odstavku v točki (c) črta drugi odstavek.
9. člen
Priloga 2 se črta.
10. člen
Prehranske trditve glede vsebnosti holesterola iz 4.a člena pravilnika se lahko uporabljajo najpozneje do 19. januarja
2010.
11. člen
Živila, ki so v prometu ali označena pred uveljavitvijo tega
pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko
v prometu v skladu z 28. členom Uredbe 1924/2006/ES.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-25/2006
Ljubljana, dne 31. julija 2007
EVA 2006-2711-0008
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

5. člen
4. člen se črta.
6. člen
Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za označevanje prehranskih trditev so določeni v
Uredbi 1924/2006/ES.

Soglašam!
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4172.

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah
Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih
frekvenc

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1), izdaja direktor Agencije
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o spremembah in dopolnitvah
Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih
frekvenc
1. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 10/06 in
17/06-popr., v nadaljnjem besedilu: splošni akt) se Priloga
A nadomesti s Prilogo A1 v ustreznem sklonu, Priloga B se
nadomesti s Prilogo B1 v ustreznem sklonu in Priloga C se
nadomesti s Prilogo C1 v ustreznem sklonu.
(2) V četrtem odstavku 4. člena splošnega akta se
Priloga C nadomesti s Prilogo C1 v ustreznem sklonu.
(3) Priloge splošnega akta, se nadomestijo s prilogami iz
prejšnjih odstavkov tega člena.
2. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-1/2007/35
Ljubljana, dne 29. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0086
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
2007

Ministrstvo za obrambo: št. 381-4/2007-38, z dne 18. 7.

Ministrstvo za notranje zadeve: št. 381-357/2007/4 (2821),
z dne 2. 8. 2007
Ministrstvo za promet: št. 007-109/2007/15-0021242, z
dne 9. 8. 2007
Slovenska
varnostno-obveščevalna
služba:
št. 381-7/2007/4, z dne 20. 7. 2007
Svet za radiodifuzijo: št. 0012-66/2007/5, z dne 24. 7.
2007
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Priloge:
Priloga A1)
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

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
20,05 – 59,750 kHz
2006/771/EC
RTTE SC36
59,750 – 60,250
kHz
2006/771/EC
RTTE SC37
60,250 – 67 kHz
2006/771/EC
RTTE SC38
67 – 70 kHz
2006/771/EC
RTTE SC39
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
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RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

72 – 84 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA 5.60

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
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Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
DCF þasovni signal:
77,5 kHz
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija (LORAN
C)
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9 – 315 kHz
PrRFbrezODRF

11151

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11152 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

117,6 – 126 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.64

Državna souporaba

126 – 129 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

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

RADIODIFUZNA

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
70 – 119 kHz
2006/771/EC
RTTE SC40
119 – 127 kHz
2006/771/EC
RTTE SC41
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
119 – 127 kHz
2006/771/EC
RTTE SC41
127 – 135 kHz
2006/771/EC
RTTE SC42
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
9-315 kHz
PrRFbrezODRF
Radionavigacija
SRD: induktivne aplikacije
127 – 135 kHz
2006/771/EC
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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

255 – 283,5 kHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

283,5 – 315 kHz

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

Državna souporaba

315 – 325 kHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
Pomorska radionavigacijska
(postaje javljalniki kraja nuje)
5.73

Državna souporaba

325 – 405 kHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
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Stran

4

5

11153

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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
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

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

11154 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

405 – 415 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.76

Državna souporaba

415 – 435 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

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

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
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:
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
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
RTTE SC49
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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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

RADIOLOKACIJSKA

1 635 – 1 800 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA

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

5.92, 5.103

Pomorska mobilna
Zrakoplovna
radionavigacija:
radijski svetilniki
Radionavigacija: Navtex:
518 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

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

Državna souporaba

1 850 – 2 000 kHz

4

Radiolokacijska

5.92
1 800 – 1 810 kHz
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Državna uporaba

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

Stran

11155

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

11156 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2 025 – 2 045 kHz

2 045 – 2 160 kHz

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

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

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

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

2 502 – 2 625 kHz

5.103
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

Pomorska mobilna

POMORSKA MOBILNA

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Državna uporaba

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

Državna uporaba

Državna uporaba

ýasovna normala:
2500 kHz
ýasovna normala:
2500 kHz
Državna uporaba

Pomorska mobilna

Državna uporaba

5.92, 5.103
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
5.111, 5.115
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Mednarodna telefonija na
plovilih
ITU RR 52.202 –
52.204
Radiolokacijska

RADIOLOKACIJSKA

POMORSKA MOBILNA

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

5.92
2 160 – 2 170 kHz

4

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

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

3 155 – 3 200 kHz

3 200 – 3 230 kHz

3 230 – 3 400 kHz

Št.

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

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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)

3 950 – 4 000 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA

4 000 – 4 063 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127

Državna uporaba

Državna uporaba
Državna souporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

4 063 – 4 438 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79A,
5.109, 5.110, 5.130, 5.131,
5.132
5.129

4 438 – 4 650 kHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Državna souporaba
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Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zvokovna radiodifuzija

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
ITU RR AP17
ITU RR AP25
SRD: UIC: Euroloop:
4515 kHz
PrRFbrezODRF

11157

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

11158 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

4 650 – 4 700 kHz

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

5 480 – 5 680 kHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
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

Državna uporaba
Državna uporaba

5 730 – 5 900 kHz
5 900 – 5 950 kHz

5.111, 5.115
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.134

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zrakoplovna mobilna (OR)

ýasovna normala
5000 kHz
Državna uporaba
Državna uporaba

Državna souporaba

Pomorska mobilna

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

Državna uporaba

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

Državna uporaba

Zvokovna radiodifuzija

5.136
Zvokovna radiodifuzija

5 950 – 6 200 kHz

RADIODIFUZNA

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ýasovna normala
5000 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5

Državna uporaba

5.111, 5.115

5 680 – 5 730 kHz

4

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

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

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

7 000 – 7 100 kHz

7 100 – 7 200 kHz

7 200 – 7 300 kHz

7 300 – 7 400 kHz

7 400 – 7 450 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

RADIODIFUZNA
RADIOAMATERSKA 5.141C

Državna uporaba
Državna souporaba
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Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA 5.134

Zvokovna radiodifuzija

5.143, 5.143B
RADIODIFUZNA
5.143B

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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
2006/771/EC
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
Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ECC/REC 05-05
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
Zvokovna radiodifuzija
Zvokovna radiodifuzija

Zvokovna radiodifuzija
SRD: induktivne
aplikacije:
7400 – 8800 kHz
RTTE SC45

11159

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

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

Stran

11160 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

7 450 – 8 100 kHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.143E

8 100 – 8 195 kHz

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

SRD: induktivne
aplikacije:
7400 – 8800 kHz
RTTE SC45

Državna souporaba

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

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

9 500 – 9 900 kHz
9 900 – 9 995 kHz

10 005 –
10 100 kHz

Državna uporaba
Državna uporaba

5.146
Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA
5.147
FIKSNA

5.111
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
5.111
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
5.111

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

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

10 003 –
10 005 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Državna souporaba

8 195 – 8 815 kHz

4

Državna uporaba

ýasovna normala
10000 kHz

ýasovna normala
10000 kHz

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþuje
podatkovne zveze
ITU RR AP27

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

10 100 –
10 150 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

11 600 –
11 650 kHz
11 650 –
12 050 kHz
12 050 –
12 100 kHz
12 100 –
12 230 kHz

Državna souporaba

Državna uporaba

Državna uporaba

13 200 –
13 260 kHz

13 260-13 360 kHz

13 360-13 410 kHz

Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

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

5.146
Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA
5.147

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134
5.146
FIKSNA

Državna uporaba

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

Državna uporaba

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)
FIKSNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149

Državna souporaba

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
ITU RR AP17
ITU RR AP25
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26
Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Radioastronomija

11161

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134

Državna souporaba

12 230 –
13 200 kHz

81 / 7. 9. 2007 /

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

Stran

11162 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

13 410 –
13 570 kHz

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

RADIODIFUZNA 5.134

Zvokovna radiodifuzija

5.151
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne(R)

RADIOAMATERSKA

15 010 –
15 100 kHz
15 100 –
15 600 kHz
15 600 –
15 800 kHz

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134

14 250 –
14 350 kHz

15 005 –
15 010 kHz

SRD: nespecifiþne
naprave:
13553 – 13567 kHz
PrRFbrezODRF
induktivne
aplikacije:
13553 – 13567 kHz
2006/771/EC
RTTE SC24
PrRFbrezODRF
ISM: 13553-13567 kHz
Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

14 990 –
15 005 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5.151

14 000 –
14 250 kHz

14 350 –
14 990 kHz

4

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)

Državna uporaba

Državna uporaba

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

ýasovna normala
15000 kHz

ýasovna normala
15000 kHz
Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

RADIODIFUZNA

5.146

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radioamaterji
maks. moþ
1500W
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

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA 5.134

5

Zvokovna radiodifuzija

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
15 800 –
16 360 kHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

FIKSNA

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

FIKSNA

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Zvokovna radiodifuzija
RADIODIFUZNA

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

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (R)
vkljuþno s
podatkovnimi
zvezami
ITU RR AP27
Zrakoplovna mobilna (OR)
ITU RR AP26

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi
Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Državna uporaba
Državna uporaba

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

RADIODIFUZNA 5.134
5.146
FIKSNA

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ITU RR AP17
ITU RR AP25

Zvokovna radiodifuzija

Državna uporaba

11163

5

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

5.146

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

19 020 –
19 680 kHz

Državna uporaba

RADIODIFUZNA 5.134

17 900 –
17 970 kHz

18 900 –
19 020 kHz

4

Stran

Državna uporaba
Državna souporaba

16 360 –
17 410 kHz

81 / 7. 9. 2007 /

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

11164 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

19 680 –
19 800 kHz

19 800 –
19 990 kHz

19 990 –
19 995 kHz

19 995 –
20 010 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

FIKSNA

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

FIKSNA
Mobilna

21 000 –
21 450 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

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

23 000 –
23 200 kHz

FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne (R)

ITU RR AP17
ITU RR AP25

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

Državna uporaba
Državna uporaba

POMORSKA MOBILNA 5.132

FIKSNA

Pomorska mobilna
DSC klic:
19703,5 kHz,
19704 kHz,
19704,5 kHz
MSI:
19680,5 kHz

Državna uporaba

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(R)

22 855 –
23 000 kHz

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ýasovna normala
20000 kHz

Državna souporaba

22 000 –
22 855 kHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5

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

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav

5.111
20 010 –
21 000 kHz

Državna uporaba

4

Državna uporaba
Državna uporaba

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

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
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

25 210 –
25 550 kHz
25 550 –
25 670 kHz
25 670 –
26 100 kHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA 5.156A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.157
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA

3

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna uporaba

Zrakoplovna mobilna (OR)

ýasovna normala:
25000 kHz
Državna uporaba

Pomorska mobilna
DSC klic:
25208,5 kHz,
25209 kHz,
25209 kHz
ITU RR AP17

Radioastronomija

5.149

Zvokovna radiodifuzija

RADIODIFUZNA

POMORSKA MOBILNA 5.132

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

Državna uporaba

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

11165

5

Državna uporaba

Državna souporaba

26 100 –
26 175 kHz

Stran

Državna uporaba

POMORSKA MOBILNA

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

81 / 7. 9. 2007 /

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

11166 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

26 175 –
27 500 kHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.150

27500 – 28
000 kHz

28 000 – 29
700 kHz

STORITEV METEOROLOŠKE Državna souporaba
PODPORE
FIKSNA
MOBILNA

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

Državna souporaba

29,7 – 30,005 MHz

MOBILNA

Državna souporaba

30,005 –
30,01 MHz

MOBILNA

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
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
2006/771/EC
PrRFbrezODRF
UIC: Eurobalise:
27,095 MHz
PrRFbrezODRF
Vodenje modelov:
26,995, 27,045,
27,145,
27,195 MHz
RTTE SC25
PrRFbrezODRF
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
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
30 - 37,5 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
PrRFbrezODRF
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
30 - 37,5 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
PrRFbrezODRF

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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

MOBILNA
Radioamaterska
5.150

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
PMR

HCM
SRD: Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
medicinski vsadki
zelo nizkih moþi:
30 - 37,5 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.12
PrRFbrezODRF
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:
2006/771/EC
RTTE SC19
Vodenje modelov:
ERC/REC 70-03
Ann.8
PrRFbrezODRF
Radijski mikrofoni
PrRFbrezODRF
ISM

11167

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11168 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

40,70 – 40,98 MHz

40,980 –
41,015 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

PMR

MOBILNA

MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav

Državna souporaba

Državna souporaba

41,015 – 44 MHz

MOBILNA
Državna souporaba

44 – 46,4 MHz

MOBILNA

Državna souporaba

46,4 – 47,0 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Državna souporaba

47 – 68 MHz

KOPENSKA MOBILNA
Radioamaterska
5.164

4

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
PrRFbrezODRF
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
PMR
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'95
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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Na naslednjem
WRC bo Slovenija
dodana v 5.162A

Na naslednjem
WRC bo Slovenija
dodana v 5.162A

Na naslednjem
WRC bo Slovenija
dodana v 5.162A

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

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

68,00 – 74,8 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska
Radioastronomska
5.149

74,8 – 75,2 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.180

75,2 – 87,5 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Državna souporaba

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

81 / 7. 9. 2007 /
4

RADIODIFUZNA

11169

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

PMR: ML
68 – 74,8 MHz.
Du= +9,8 MHz
ECC/DEC/(06)06
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

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

ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM

87,5 – 100,0 MHz

Stran

radiodifuzija:
zvokovna
GE'84
SpA RDS
ITU-R BS.412
ITU-R BS.599
ITU-R SM.1268
radiodifuzija:
T-DAB
WI'95
SRD:
brezžiþne zvokovne
aplikacije
RTTE SC55

Stran

11170 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

100 – 108 MHz

108,0 –
117,975 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Državna souporaba:
Kontrola zraþnih
operacij in
komunikacije za zraþne
športe

Državna souporaba:
Kontrola zraþnih
operacij in
komunikacije za zraþne
športe

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

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.197A

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

137,000 –
137,025 MHz

137,025 –
137,175 MHz

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

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
radiodifuzija:
zvokovna
SpA RDS
GE'84
ITU-R BS.412
ITU-R BS.599
ITU-R SM.1268
radiodifuzija:
T-DAB
WI'95
SRD:
brezžiþne zvokovne
aplikacije
RTTE SC55
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
Meteorološki sateliti
Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
Zrakoplovna mobilna (OR)

RADIODIFUZNA

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

4

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

137,175 –
137,825 MHz

137,825 –
138,000 MHz

Št.

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

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

3

4

5

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)

11171

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)

Stran

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Državna uporaba:
146,0 -146.975 MHz

146,0 – 148,0 MHz

81 / 7. 9. 2007 /

Radioamaterji
maks. moþ
1500W
ERC/REC T/R
61-01
ERC/REC T/R
61-02
EN 301 783
SpA PURF RAS
PMR: ML
146,975 –
148 MHz,
Du= +4,6 MHz
Krajevni osebni klic
(poziv&odgovor) v
pasu
146,975 –
147,250 MHz
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM

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

Stran

11172 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.226, 5.227

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Sateliti na nizkih orbitah
PrRFbrezODRF
PMR: ML
148 –
149,125 MHz,
Du= +4,6 MHz
ECC/DEC/(06)06
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
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08

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
ECC/DEC/(06)06
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
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM
PMR: FB
154,65 – 156 MHz ,
Du= -4,6 MHz
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM
Pomorska mobilna:
156,0125 –
156,7625 MHz

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

EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
Digitalni selektivni
klic v sili:
156,525 MHz

156.7625 –
156.8375 MHz

POMORSKA MOBILNA
(nujnost in klic)
5.111, 5.226

5

ITU RR AP18
EN 301 025
VARNOSTNA:
Klic v sili:
156,800 MHz,
enojne frekvence
EN 300 162
ITU RR AP18

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

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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
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4

Pomorska mobilna:
156,8375 –
157,425 MHz,
160,625 –
160,950 MHz,
161,500 –
161,950 MHz
162,000 MHz

Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012
Uporaba frekvenc
za "Za-Re"
dovoljena do
višine 3000m.

PMR:

5.226

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

AIS:
161,975 MHz,
162,025 MHz
2003/213/EC
2005/53/EC
ERC/DEC/(99)17

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

11173

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025

156,8375 –
174 MHz

Stran

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
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM

SRD: pomožna sredstva:
169,4 –
169,475 MHz
169,4875 –
169,5875 MHz
173,965 –
174,015 MHz
Socialni alarmi
169,475 –
169,4875 MHz
169,5875 –
169,6 MHz
nespecifiþne
naprave
169,4 –
169,475 MHz
PrRFbrezODRF
2005/928/EC
ERMES:
169,4 –
169,8125 MHz
2005/82/EC

Stran

11174 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

174 – 223 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

RADIODIFUZNA

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radiodifuzija:
TV
ST'61
ITU-R BT.417
ITU-R BT.419
ITU-R BT.655
DVB-T
ITU-T H.264
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
T-DAB
WI95

Dokonþni prehod
na DVB-T do
01.01.2012

SAP/SAB

Državna souporaba:
225-230 MHz

223 – 230 MHz

230 – 235 MHz

RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna

MOBILNA

Državna souporaba
Državna uporaba

235 – 267 MHz

267– 272,0 MHz

272 – 273 MHz

273 – 312 MHz

312 – 315 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

Državna uporaba

5

StrAD
GE'06

ERC/REC 25-10
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'95
DVB-T
ITU-T H.264
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
StrAD
GE'06
Radiodifuzija: T-DAB
WI'95
Nadzor zraþnega prometa
(ATC)
VARNOSTNA:
EPIRB:
242,95 –
243,055 MHz
EN 300 152
Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna uporaba

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna uporaba

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna uporaba

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

Dokonþni prehod
na DVB-T do
01.01.2012
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS
315 – 322 MHz
322,0 –
328,65 MHz
328,65 –
335,4 MHz

335,4 – 380,0 MHz

Št.
3

385 – 387 MHz
387 – 390 MHz

390 – 395 MHz

395– 399,9 MHz

399,90 –
400,0500 MHz

400,0500 –
400,150 MHz

Stran

4

5

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Državna uporaba/
Državna
souporaba

MOBILNA

Državna uporaba

5.254
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

Nadzor zraþnega prometa
(ATC)

Državna souporaba

Radioastronomija: VLBI

5.149
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
ILS/Ravnina
pristajanja
Nadzor zraþnega prometa
(ATC)
Mobilna:
370 – 374 MHz

5.258

Državna uporaba

MOBILNA
5.254
Državna uporaba

380,0 – 385,0 MHz
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MOBILNA
5.254

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

Državna uporaba

Državna souporaba

Državna uporaba

MOBILNA
5.254

MOBILNA
5.254
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.209, 5.224A
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA 5.222, 5.224B,
5.260
5.220
STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ýASOVNIH
SIGNALOV PREK SATELITA
(400,1 MHz) 5.261

Državna uporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Sistemi za nujno
ukrepanje:
RTTE SC13
NUJNI TETRA /1
NUJNI TETRA /2
DMO:
380 – 380,15MHz
ERC/DEC/(01)19
AGA:
384,8 – 385MHz
ECC/DEC/(06)05
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
ECC/DEC/(06)05
EN 300 113
EN 300 390

Raziskovanje vesolja
Mobilna satelitska (Zemlja
– vesolje)
PrRFbrezODRF

ýasovna normala
400,1MHz

11175

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

Stran

11176 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

400,15 –
401,00 MHz

401 – 402 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.264
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)

403 – 406 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE 404,9 – 405,0 MHz
PODPORE
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

Državna uporaba –
"Za-Re":

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
5.266, 5.267

406,1 – 410,0 MHz

5.149

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Meteorološke radiosonde
PrRFbrezODRF
Meteorološki sateliti,
zbiranje podatkov

402 – 403 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5

Meteorološke radiosonde
PrRFbrezODRF
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)

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)

406,0 – 406,1 MHz

4

Državna uporaba:
406,1 – 409,9 MHz
Državna uporaba:"ZaRe":
409,9 – 410,0 MHz

Meteorološke radiosonde
PrRFbrezODRF
Meteorološki sateliti,
zbiranje podatkov
SRD: Medicinski
implantati ultra
nizkih moþi
402 – 405 MHz
2006/771/EC
RTTE SC47
Meteorološke radiosonde
PrRFbrezODRF
SRD: aktivni medicinski
vsadki ultra nizkih
moþi
402 – 405 MHz
2006/771/EC
RTTE SC47
VARNOSTNA:
EPIRB
2005/631/EC
EN 300 066
Mobilna satelitska (Zemlja
– vesolje)
PrRFbrezODRF
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM
Radioastronomija

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

Uporaba frekvenc
za "Za-Re"
dovoljena do
višine 3000m.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

410 – 420 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

430 – 432 MHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

11177

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
NMT / TETRA
PrRFbrezODRF
Digitalni PMR/PAMR
420 – 423,75 MHz
snopovni sistemi
423,75 – 425 MHz
CDMA
PMR/PAMR
425 – 428,75 MHz
TDD
428,75 – 430 MHz
ozkopasovni
sistemi

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.275
FIKSNA 5.275

4

Stran

Digitalni PMR/PAMR
410 – 413,75 MHz
snopovni sistemi
413,75 – 415 MHz
CDMA
PMR/PAMR
415 – 418,75 MHz
TDD
418,75 – 420 MHz
ozkopasovni
sistemi

5.268

420 – 430 MHz
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Državna souporaba:
430,025 – 430,150
MHz
431,025 – 431,150
MHz
Državna uporaba:
431,8 – 431,975 MHz

ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM
NMT / TETRA
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

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

Stran

11178 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

432 – 438 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

438 – 440 MHz

440 – 450 MHz

RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.275
FIKSNA 5.275

MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

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

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

4
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
SRD: nespecifiþne naprave
433,05 –
434,79 MHz
2006/771/EC
RTTE SC20
nespecifiþne
naprave
434,040 –
434,79 MHz
PrRFbrezODRF
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
PMR
Enojne frekvence
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR:
DMO:
445,2 – 445,3 MHz
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R
25-08
HCM
PMR446:
446,0 – 446,1 MHz
RTTE SC51
PMR:
ML
450 – 460 MHz
Du= +10 MHz
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Dodelitev radijskih
frekvenc za fiksne
in mobilne storitve
ni možno obnoviti.
Radioamaterske
storitve ne smejo
povzroþati motenj
obstojeþim
postajam v fiksni
in mobilni storitvi.
Uskladitev
delovanja
obstojeþih PMR z
ERC/REC T/R 2508 do
26. 04. 2012
PMR446 je
omejena na
govorne
komunikacije

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

455 – 456 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

Državna uporaba:
455,65-456,0 MHz

PMR:

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

ML
450 – 460 MHz,
Du= +10 MHz
Krajevni osebni klic
EN 300 224
Digitalni PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035

PMR:

MOBILNA
5.209, 5.286A

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
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/(06)06
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035

PMR:

459 – 460 MHz

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

5.209, 5.286A

5.287

11179

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

MOBILNA

MOBILNA

4

Stran

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Državna uporaba:
456,0 – 456,500 MHz

456 – 459 MHz

81 / 7. 9. 2007 /

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/(06)06
ERC/DEC/(96)04
EN 303 035
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
WBUHFS 450
HCM

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

Stran

11180 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

460 – 470 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

MOBILNA
Meteorološka satelitska
(vesolje – Zemlja)
5.287, 5.289

470 – 790 MHz

RADIODIFUZNA
Mobilna
Radioastronomska
5.149, 5.306, 5.311

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4

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/(06)06
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
ITU-T H.264
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
DVB-H

SAP/SAB

StrAD
GE'06

ERC/REC 25-10
Radioastronomija: stalne
meritve in VLBI:
608 – 614 MHz
SRD: Radijski mikrofoni
470 – 862 MHz
PrRFbrezODRF

Dokonþni prehod
na DVB-T do
01.01.2012

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

790 – 862 MHz

RADIODIFUZNA
Mobilna
5.317A

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

4

5

11181

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radiodifuzija:
TV
ST'61
ITU-R BT.417
ITU-R BT.419
ITU-R BT.655
DVB-T
ITU-T H.264
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
DVB-H

Dokonþni prehod
na DVB-T do
01.01.2012

SAP/SAB

StrAD
GE'06

ERC/REC 25-10
SRD: Radijski mikrofoni
470 – 862 MHz
PrRFbrezODRF

Stran

11182 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
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 uporaba:
870 – 873 MHz
Državna souporaba

870 – 876 MHz

MOBILNA 5.317A

5

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

ECC/DEC/(01)02
SRD: nespecifiþne
naprave:
868,0 – 868,6 MHz
2006/771/EC
RTTE SC28
868,7 – 869,2 MHz
2006/771/EC
RTTE SC29
869,3 – 869,4 MHz
PrRFbrezODRF
869,4 –
869,65 MHz
2006/771/EC
RTTE SC30
869,7 – 870,0 MHz
2006/771/EC
RTTE SC31
alarmi:
868,6 – 868,7 MHz
2006/771/EC
RTTE SC32
869,25 –
869,30 MHz
2006/771/EC
RTTE SC33
869,65 –
869,70 MHz
2006/771/EC
RTTE SC34
socialni alarm:
869,2 –
869,25 MHz
2006/771/EC
RTTE SC35
radijski mikrofoni:
863 – 865 MHz
RTTE SC46
brezžiþne zvokovne
aplikacije:
863 – 865 MHz
2006/771/EC
RTTE SC48
RFID
865 – 868 MHz
2006/804/EC
PMR: ML
Du= +45 MHz
Digitalni PMR/PAMR
PrRFbrezODRF
ERC/REC T/R
22-05
ERC/REC T/R
25-08
HCM

Uradni list Republike Slovenije
1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

876 – 880 MHz

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

UIC:

CT1+

MOBILNA 5.317A

MOBILNA 5.317A

CT1

UIC

FIKSNA
MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

RTTE SC9
GSM-R

E-GSM
RTTE SC9
ECC/REC 05-08

CT1+ oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

HCM
RTTE SC9
87/372/EEC
ECC/REC 05-08
GSM PFB
GSM, DCS-1800

CT1 oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

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

EGSM

925 – 935 MHz

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

HCM
PMR: FB
Du= -45 MHz
Digitalni PMR/PAMR
PrRFbrezODRF

MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

Državna souporaba

921 – 925 MHz

5

ECC/DEC/(01)01
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13

Državna souporaba:
915 – 918 MHz
Državna souporaba

915 – 921 MHz

11183

ECC/DEC/(01)01
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13
GSM

890 – 915 MHz

Stran

ECC/REC 05-08
ERC/REC T/R
25-09
ERC/REC T/R
25-08
HCM

MOBILNA 5.317A

EGSM

880- 890 MHz

81 / 7. 9. 2007 /

RTTE SC9
GSM-R
EN 301 502
ECC/REC 05-08
ERC/REC T/R
25-09
ERC/REC T/R
25-08
HCM

RTTE SC9
E-GSM
ECC/REC 05-08
EN 301 502
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13
CT1+

HCM
ECC/DEC/(01)01

CT1+ oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

Stran

11184 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

GSM

935 – 942 MHz

FB:
935 – 960 MHz
Du= -45 MHz
RTTE SC9
87/372/EEC
ECC/REC 05-08
EN 301 502
GSM PFB
GSM, DCS-1800
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13

MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska

GSM

942 – 960 MHz

FB:
935 – 960 MHz
Du= -45 MHz
RTTE SC9
87/372/EEC
ECC/REC 05-08
EN 301 502
GSM PFB
GSM, DCS-1800
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13

MOBILNA 5.317A

CT1
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

HCM

Državna souporaba

HCM

ECC/DEC/(01)01
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

CT1 oprema ne
sme motiti ostalih
sistemov.

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1240 – 1300 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

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

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

5.332, 5.335A

1300 – 1350 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (Zemlja –
vesolje)
5.149, 5.337A

1350 – 1400 MHz

Državna souporaba

Državna souporaba:
TRR
fiksna
1350,5 1352,5 MHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
5.149, 5.339, 5.339A

1400 – 1427 MHz

1427 – 1429 MHz

5.341

1429 – 1452 MHz

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
5.339A, 5.341

Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
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:
opazovanje
spektralnih linij:
1330 – 1400 MHz
Radarski in navigacijski
sistemi
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
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Državna souporaba:
TRR

Državna souporaba:
TRR

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
1427 – 1452 MHz,
Du= -52 MHz
ERC/REC T/R
13-01:Dodatek B
EN 301 751
HCM

11185

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11186 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

1452 – 1492 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

1492 – 1518 MHz

Uradni list Republike Slovenije

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

Državna souporaba:
TRR

5.341

1525 – 1530 MHz

1530 – 1535 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje –
Zemlja) 5.351A
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
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
5.341, 5.347A, 5.351, 5.354

1535 – 1559 MHz

Državna souporaba:
TRR

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

Državna souporaba:
TRR

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radiodifuzija:
T-DAB
1452 – 1479,5 MHz
MA'02
S-DAB
1479,5 – 1492 MHz
ECC/DEC/(03)02

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

Fiksna: linki majhnih
kapacitet
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
Fiksna:
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
Mobilni satelitski sistemi:
1525 – 1544 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16

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
GNSS
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

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

1610,6 –
1613,8 MHz

1613,8 –
1626,5 MHz

5.341, 5.364, 5.366, 5.367,
5.368, 5.371, 5.372
MOBILNA
SATELITSKA(Zemlja –
vesolje) 5.351A
RADIOASTRONOMSKA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.149, 5.341, 5.364, 5.366,
5.367, 5.368, 5.371, 5.372
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

1668,0 –
1668,4 MHz

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
5.149, 5.341, 5.379A, 5.379D

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba:
TRR

S-PCS

Državna souporaba:
TRR

Radioastronomija
S-PCS
RTTE SC14

Državna souporaba:
TRR

S-PCS

Državna souporaba :
TRR

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
Radioastronomija: VLBI
Mobilni satelitski sistemi:
1656,5 1660,5 MHz
RTTE SC11
RTTE SC16

5.341, 5.351, 5.353A, 5.354,
5.357A, 5.374, 5.375, 5.376

5.149, 5.341, 5.351, 5.354,
5.376A
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

Stran

Državna uporaba/
Državna
souporaba

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.351A

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

1660,5 –
1668,0 MHz

3

81 / 7. 9. 2007 /

Državna souporaba:
TRR

RTTE SC14

RTTE SC14

Državna souporaba:
TRR

Radioastronomija: VLBI

Državna souporaba:
TRR

Radioastronomija: VLBI

11187

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11188 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

1670 – 1675 MHz

1675 – 1690 MHz

1690 – 1700 MHz

1700 – 1710 MHz

5.149, 5.341, 5.379D
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA 5.380
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.348C,
5.379B

5.341
STORITEV METEOROLOŠKE Državna souporaba:
TRR
PODPORE
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne

5.289, 5.341

1710 – 1785 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
5.149, 5.341, 5.385,

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioastronomija
Meteorološka raba

Meteorološka raba
Mobilni satelitski sistemi
ECC/DEC/(04)09

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

5.289, 5.341
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

4

Državna souporaba:
TRR

Meteorološka uporaba

Meteorološka uporaba

Meteorološka uporaba

Radioastronomija
1718,8 –
1722,2 MHz
DCS 1800
RTTE SC9
ECC/DEC/(06)07
ECC/REC 05-08
EN 301 502
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA
ECC/DEC/(06)07
PrRFbrezODRF
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13
HCM

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

1785 – 1800 MHz

FIKSNA
MOBILNA

1800 – 1805 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.380

1805 – 1880 MHz

1880 – 1900 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A

FIKSNA
MOBILNA 5.384A, 5.388A
5.388

1900 – 1930 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

1930 – 1980 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

1980 – 2010 MHz

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

2010 – 2025 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

3
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4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba:
TRR

SAP/SAB

ERC/REC 25-10
SRD: Radijski mikrofoni
1785 – 1800 MHz
PrRFbrezODRF
Brezžiþne zvokovne
aplikacije
1795 – 1800 MHz
ERC/REC 70-03
Ann.13
Mobilni sistemi
DCS 1800
RTTE SC9
ECC/REC 05-08
EN 301 502
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA
ECC/DEC/(06)07
PrRFbrezODRF
IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)13
DECT

HCM

RTTE SC18
91/287/EEC
IMT-2000: zemeljski del
128/1998/EC
IMT-2000: zemeljski del
ECC/DEC/(06)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC
HCM
IMT-2000: zemeljski del
ECC/DEC/(06)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC
HCM
IMT-2000: satelitski del
2007/98/EC
PrRFbrezODRF
128/1998/EC
S-PCS
RTTE SC15
IMT-2000: zemeljski del
ECC/DEC/(06)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC
HCM

Stran

11189

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11190 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2025 – 2110 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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)

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna uporaba:
2025 – 2070 MHz
Državna souporaba:
2070 – 2110 MHz

5.392

2110 – 2120 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A

2200 – 2290 MHz

2290 – 2300 MHz

HCM
IMT-2000: satelitski del
2007/98/EC

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)

Fiksna
Mobilna
2025 – 2110 MHz
ERC/REC T/R
13-01: Annex C
EN 301 751
HCM
SAP/SAB
2070 – 2110 MHz
ERC/REC 25-10
Vesoljske znanstvene
storitve

HCM
IMT-2000: zemeljski del
ECC/DEC/(06)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

5.388

2170 – 2200 MHz

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

IMT-2000: zemeljski del
ECC/DEC/(06)01
ECC/REC 02-10
ERC/REC 01-01
PrRFbrezODRF
UMTS/IMT2000
128/1998/EC

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

2120 – 2170 MHz

4

S-PCS
Državna uporaba

Državna uporaba

PrRFbrezODRF
128/1998/EC
RTTE SC15

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2300 – 2400 MHz

2400 – 2450 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radiolokacijska

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.150, 5.282

2450 – 2483,5 MHz

Št.

FIKSNA
MOBILNA
5.150

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
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
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
2006/771/EC
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

11191

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11192 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

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

2500 – 2520 MHz

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

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
S-PCS
SAP/SAB
ISM

2520 – 2655 MHz

5.339, 5.403

2655 – 2670 MHz

FIKSNA 5.409, 5.410, 5.411
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)
5.149, 5.347A, 5.420

2670 – 2690 MHz

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

ERC/REC 25-10

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).

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
HCM
Fiksna: digitalni in analogni
linki majhne
kapacitete
Mobilna
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
HCM
Radioastronomija
Mobilni satelitski sistemi
Radioastronomija
IMT-2000 (razširitveni pas)
ECC/DEC/(05)05
ECC/DEC/(02)06
ECC/REC 03-03
PrRFbrezODRF

5.149, 5.347A, 5.419, 5.420

2690 – 2700 MHz

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

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

RTTE SC14

5.414

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

5

Radioastronomija: pasivna
raba

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).
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

2700 – 2900 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna souporaba

5.423
2900 – 3100 MHz

3100 – 3300 MHz

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

RADIOLOKACIJSKA

Državna souporaba

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radarji in navigacijski
sistemi
Meteorološki radarji
Mobilne brezžiþne digitalne
kamere:
ECC/REC 02-09
Radarji in navigacijski
sistemi.
Radioastronomija
3260 – 3267 MHz

Državna uporaba

Radioastronomija
3332 – 3339 MHz
3345,8 –
3352,5 MHz
BWA:
FDD: 3410 –
3500 MHz,
FDD: 3510 –
3600 MHz
TDD: 3500 –
3510 MHz
ECC/DEC/(07)02
ECC/REC 04-05
ECC Rep 076
ERC/REC 13-04
ERC/REC 14-03
EN 301 751
EN 301 753
FWA 3.5 GHz

Državna souporaba:
3400 - -3410 MHz

3400 – 3600 MHz

Stran

Državna uporaba

5.149

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
Radioamaterska
Radiolokacijska

81 / 7. 9. 2007 /

ROES

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
SRD:
UWB
3400 – 4800 MHz
2007/131/EC
ECC/DEC/(06)12

11193

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11194 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

BWA:

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

Fiksna:

3600 – 4200 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
Mobilna

Državna souporaba

4200 – 4400 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.438
5.440

Državna uporaba

4400 – 4500 MHz

FIKSNA
MOBILNA

4500 – 4800 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.441
MOBILNA

4800 – 4990 MHz

4990 – 5000 MHz

5000 – 5010 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.442
Radioastronomska
5.149, 5.339
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

Državna uporaba

Državna uporaba

5

3600 – 3800 MHz
ECC/DEC/(07)02
ECC/REC 04-05
ECC Rep 076
linki srednje
kapacitete
3800 – 4200 MHz
Du= 213 MHz
ERC/REC 12-08:
Annex B
EN 301 751
EN 301 753

HCM
Fiksna satelitska
EN 301 443
ROES
PrRFbrezODRF
SRD:
UWB
3400 – 4800 MHz
2007/131/EC
ECC/DEC/(06)12
Radijski višinomeri
Uporaba satelitov za
merjenje
temperature
morske gladine
SRD:
UWB
3400 – 4800 MHz
ECC/DEC/(06)12
SRD:
UWB
3400 – 4800 MHz
2007/131/EC
ECC/DEC/(06)12
SRD:
UWB
3400 – 4800 MHz
2007/131/EC
ECC/DEC/(06)12
Radioastronomija
4825 – 4835 MHz

Državna uporaba

Radioastronomija
4950 – 5000 MHz

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
MLS
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

5010 – 5030 MHz

5030 – 5150 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)( vesolje – vesolje)
5.328B, 5.443B
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)
5.367, 5.443B
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.367, 5.443B, 5.444, 5.444A

5150 – 5250 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.447A
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.446B

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

5250 – 5255 MHz

5255 – 5350 MHz

5350 – 5460 MHz

5460 – 5470 MHz

5.448B

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Zrakoplovna
radionavigacija:
MLS

Državna souporaba

Fiksna satelitska: Napajalni
linki za satelitske
mobilne storitve
SRD: WAS/RLAN
2005/53/EC
2007/90/EC
RTTE SC54
Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji
SRD: WAS/RLAN
2005/53/EC
2007/90/EC
RTTE SC54
Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji
SRD: WAS/RLAN
2005/53/EC
2007/90/EC
RTTE SC54
Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
Aktivni senzorji

Državna souporaba

Državna souporaba

5.448A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.448B
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno) 5.448C
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.449
RADIOLOKACIJSKA 5.448D
RADIONAVIGACIJSKA 5.449
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
STORTEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.448D

4

Zrakoplovna
radionavigacija:
MLS

5.448A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.447F

Stran

Državna souporaba

5.447B, 5.447C
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV 5.447D
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne 5.446A, 5.447F
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Državna souporaba

Državna souporaba

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

11195

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Pri WAS/RLAN
mora biti vkljuþen
DFS.

Pri WAS/RLAN
mora biti vkljuþen
DFS.

Stran

11196 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

5470 – 5570 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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

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

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
SRD: WAS/RLAN
2005/53/EC
RTTE SC54

Pri WAS/RLAN
mora biti vkljuþen
DFS.

Državna souporaba

Radarji:
doloþanje pozicije
taktiþni
VTS
vremenski (zemlja
in letalo)
SRD: WAS/RLAN
2005/53/EC
RTTE SC54
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
2005/53/EC
RTTE SC54
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
BFWA
5725 – 5875 MHz
ECC/REC 06-04
RTTT:
5795-5815 MHz
PrRFbrezODRF
ISM
5725 – 5875 MHz

Pri WAS/RLAN
mora biti vkljuþen
DFS.

Državna souporaba

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

Državna souporaba

5725 – 5830 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna
5.150

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5.452

5650 – 5725 MHz

4

Pri WAS/RLAN
mora biti vkljuþen
DFS.

Pri BFWA mora
biti vkljuþen DFS.

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)
5.149, 5.440, 5.458
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Stran

11197

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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
2006/771/EC
RTTE SC43
BFWA
5725 – 5875 MHz
ECC/REC 06-04
ISM
5725 – 5875 MHz
Fiksna satelitska
EN 301 443
SRD:
nespecifiþne
naprave
5725 – 5875 MHz
2006/771/EC
RTTE SC43
BFWA
5725 – 5875 MHz
ECC/REC 06-04
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

Pri BFWA mora
biti vkljuþen DFS.

HCM
Fiksna satelitska: napajalni
linki
EN 301 443
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)
6425 – 7075 MHz
Radioastronomija: pasivna
raba
6650 – 6675,2 MHz

Pri BFWA mora
biti vkljuþen DFS.

Stran

11198 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna: linki srednje in
visoke gostote
6425 – 7125 MHz
ERC/REC 14-02
EN 301 751

6700 – 7075 MHz

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

7075 – 7145 MHz

FIKSNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458

7145 – 7235 MHz

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

Državna souporaba
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA

5.461

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: linki srednje in
visoke gostote
6425 – 7125 MHz
ERC/REC 14-02
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

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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

7300 – 7450 MHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Fiksna:

7125 – 7425 MHz
7425 – 7725 MHz
ECC/REC 02-06
Ann.1
EN 301 751
HCM

5.461

7450 – 7550 MHz

Fiksna:

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

7425 – 7725 MHz
ECC/REC 02-06,
Ann.1
EN 301 751
HCM
Meteorološka satelitska

5.461A

7550 – 7750 MHz

7750 – 7850 MHz

Fiksna:

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

7425 – 7725 MHz
ECC/REC 02-06,
Ann.1
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6

EN 301 751
HCM
Meteorološka satelitska
Fiksna:
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6

Fiksna:
7850 – 7900 MHz

Državna uporaba:
7975 – 8025 MHz

Fiksna:

EN 301 751
HCM
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6
EN 301 751
HCM
7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6
EN 301 751
HCM

5.461

8025 – 8175 MHz

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

Fiksna:

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6

Mobilna

EN 301 751
HCM

Stran

11199

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11200 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

8175 – 8215 MHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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)

Uradni list Republike Slovenije
3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Fiksna:

EN 301 751
HCM

Mobilna
8175 – 8200 MHz

Državna souporaba

Fiksna:

5.462A, 5.463
Državna souporaba

8400 – 8500 MHz

FIKSNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
5.465
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
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.472
Storitev vesoljskih raziskav
5.474

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6

Državna souporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

Državna souporaba

Fiksna:

7725 – 8275 MHz
ITU-R F.386,
Ann.6
8275 – 8500 MHz
ITU-R F.386,
Ann.2
EN 301 751
HCM
8275 – 8500 MHz
ITU-R F.386,
Ann.2

EN 301 751
HCM
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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
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

Državna souporaba

10 – 10,15 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
5.479

Državna souporaba

10,15 – 10,3 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
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Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
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
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
enosmerni analogni
linki za distribucijo
TV programov
ERC/REC 12-05:
Annex A
EN 301 751
BWA
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753
SAP/SAB

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

11201

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

Stran

11202 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

10,3 – 10,45 GHz

2
RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Fiksna

FIKSNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna

Državna souporaba

10,45 – 10,50 GHz

10,50 – 10,55 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska

4

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
Fiksna
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
BWA
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753
SAP/SAB

HCM

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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

10,55 – 10,60 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

10,60 – 10,68 GHz

5.149, 5.482

10,68 – 10,70 GHz

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

Stran

4

5

11203

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Fiksna

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

BWA

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

SAP/SAB

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Radiolokacijska
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ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753
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
BWA
10,5 – 10,65 MHz
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753
SAP/SAB

HCM

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

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

Stran

11204 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

10,70 – 11,70 GHz

11,70 – 12,50 GHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

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

FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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
PrRFbrezODRF
Mobilna satelitska:
EN 301 427
SIT
PrRFbrezODRF
Omnitracs/Euteltrac
s
RTTE SC12
ARCANET
11,45 – 11,70 GHz
PrRFbrezODRF
ROES
PrRFbrezODRF
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

5.487, 5.487A, 5.492
ROES

12,50 – 12,75 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
5.495

12,75 – 13,25 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.441

5

ERC/DEC/(00)08

PrRFbrezODRF
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

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

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.495 na
naslednjem WRC

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

13,25 – 13,40 GHz

13,40 – 13,75 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

5.498A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A
RADIOLOKACIJSKA
Storitev standardne frekvence
in þasovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
Storitev vesoljskih raziskav
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
5.502, 5.503

14 – 14,25 GHz

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

14,25 – 14,30 GHz

14,30 – 14,4 GHz

Državna uporaba/
Državna
souporaba

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.497
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)

5.501A, 5.501B

13,75 – 14 GHz

3

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
RADIONAVIGACIJSKA 5.504
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav
5.504A, 5.508
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A, 5.484A,
5.506
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.506A
Radionavigacijska satelitska
5.504A
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Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

11205

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Radionavigacija s pomoþjo
Dopplerjevega
radarja
Radarji za zasidravanje
ladij

Državna souporaba

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
ERC/REC 13-03
Omnitracs/Euteltrac
s
RTTE SC12
ARCANET
RTTE SC12
Fiksna satelitska
VSAT
PrRFbrezODRF
Mobilno satelitska:
VSAT/SNG/OB
EN 301 430
ERC/REC 13-03
Fiksna satelitska
VSAT
PrRFbrezODRF
Mobilno satelitska: :
VSAT/SNG/OB
EN 301 430
ERC/REC 13-03

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.508 na
naslednjem WRC

Stran

11206 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

14,40 – 14,47 GHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

5.149, 5.504A
14,50 – 14,80 GHz

14,80 – 15,35 GHz

15,35 – 15,40 GHz

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

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511D

15,43 – 15,63 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.511A
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511C

15,63 – 15,70 GHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511D

15,70 – 16,60 GHz

16,60 – 17,10 GHz

17,10 – 17,20 GHz

RADIOLOKACIJSKA

Državna uporaba

5.512
RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(Zemlja – vesolje)
5.512
RADIOLOKACIJSKA
Mobilna
5.512

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

ERC/REC 13-03
Fiksna satelitska
VSAT
PrRFbrezODRF
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

FIKSNA
MOBILNA
Storitev raziskovanja vesolja

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

5

Fiksna satelitska
VSAT
PrRFbrezODRF
Mobilno satelitska: :
VSAT/SNG/OB
EN 301 430

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

14,47 – 14,50 GHz

4

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

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.511 na
naslednjem WRC

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
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

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.512 na
naslednjem WRC

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

17,20 – 17,30 GHz

17,30 – 17,70 GHz

Št.

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

18,10 – 18,40 GHz

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

18,60 – 18,80 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
MOBILNA

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

Stran

4

5

11207

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Državna souporaba

Radarji

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.512 na
naslednjem WRC

5.512, 5.513A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja Državna souporaba
– vesolje) 5.516
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516A, 5.516B
Radiolokacijska
5.514

17,70 – 18,10 GHz

3
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za vodenje
izstrelkov
na zrakoplovih, ki
sledijo terenu

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

ERC/DEC/(00)07

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

Slovenija bo
brisana iz
opombe 5.514 na
naslednjem WRC

Stran

11208 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna

18,80 – 19,30 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.523A
MOBILNA

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

19,30 – 19,70 GHz

19,70 – 20,10 GHz

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

20,20 – 21,20 GHz

21,20 – 21,40 GHz

21,40 – 22 GHz

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)
RADIODIFUZNA
SATELITSKA 5.530
5.347A

ERC/DEC/(00)07

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

Radiodifuzija:
HDTV
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRDSRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

22 – 22,21 GHz

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

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.149

Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna:

FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno
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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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Radioastronomija
22,81 – 22,86 GHz
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52

11209

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11210 /

Št.
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna:

23 – 23,55 GHz

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

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
5.150

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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
Radioastronomija
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52

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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
ISM

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

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
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Stran

4

5

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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
Tx: 24,0524,25 GHz
RTTE SC52
ISM
Fiksna:
zaþasni enosmerni
linki
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
Fiksna:
zaþasni enosmerni
linki
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
Fiksna
EN 301 751
BWA
CRS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753
24,549 –
25,053 GHz
FWA 26GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex B
HCM
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52

11211

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11212 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna
BWA:

24,75 – 25,25 GHz

FIKSNA

EN 301 751
CRS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
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:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
Fiksna
EN 301 751
BWA:
CRS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753

HCM
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
Fiksna
EN 301 751
BWA:
TS
ERC/REC 00-05
ERC/REC 13-04
ECC Rep 076
EN 301 753
25,557 –
26,061 GHz
FWA 26GHz
ERC/REC T/R
13-02: Annex B

Državna uporaba
(razen SRR)

HCM
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52
SRD: SRR:
21,65 – 26,65 GHz
2005/50/EC
RTTE SC52

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

BWA

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

BWA

28,50 – 29,10 GHz

5.540

BWA

29,10 – 29,50 GHz

5.540

29,50 – 29,90 GHz

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

5

EN 301 751
CRS
ERC/REC 01-03
ERC/REC 13-04
EN 301 753
28052,5 –
28444,5 MHz
FWA 28 GHz

ECC/DEC/(05)01
EN 301 751
TS
ERC/REC 01-03
ERC/REC 13-04
EN 301 753

ERC/REC T/R
13-02: Annex C
ECC Rep 076
HCM
Fiksna satelitska
napajalni linki za
HDTV
EN 301 360
Fiksna

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

4

ERC/REC T/R
13-02: Annex C
ECC Rep 076
HCM
Fiksna satelitska
Fiksna

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

Stran

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna

27,50 – 28,50 GHz
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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
ECC Rep 076
HCM
Fiksna satelitska
napajalni linki za
HDTV
EN 301 360
ECC/DEC/(05)01
Fiksna satelitska
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
SIT
PrRFbrezODRF
SUT
PrRFbrezODRF

11213

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11214 /

Št.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

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

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)
5.149
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340
STORITEV SATELITSKO
RAZISKOVANJE ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne
mobilne
5.149
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)
5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)
5.547, 5.548

32,30 – 33 GHz
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FIKSNA 5.547A
MEDSATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
5.547, 5.548

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
Radioastronomija

Fiksna
Radioastronomija

HDFS

HDFS

HDFS

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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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)

4

5

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)
5.547

Stran

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
HDFS

33 – 33,40 GHz
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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

11215

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11216 /

Št.
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1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

39,50 – 40 GHz

40 – 40,50 GHz

40,50 – 41,00 GHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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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
5.554

47 – 47,20 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
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
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

4

Državna uporaba

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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

4

5

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Fiksna
HAPS

47,20 – 47,50 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

49,44 – 50,20 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
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552, 5.554A
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B, 5.554A,
5.555B
MOBILNA

47,2 – 47,5GHz
47,9 – 48,2 GHz
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
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
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
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
Radioastronomija
48,94 – 49,04 GHz
Fiksna

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

11217

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11218 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

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

58,20 – 59 GHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)
FIKSNA
MOBILNA
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)
5.547
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.558A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.547
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.547
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.547, 5.556

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioastronomija

Državna uporaba

HDFS

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

Meritev temperature
atmosfere

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

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

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

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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

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

74 – 75,5 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
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

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba
Državna uporaba

81 / 7. 9. 2007 /
4

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Meritev temperature
atmosfere

Državna uporaba

Državna souporaba

SRD:

ISM
Državna souporaba

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

nespecifiþne
naprave
PrRFbrezODRF

Mobilna: širokopasovni
sistemi
SRD

HDFS

HDFS

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

ECC/REC 05-02

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

Fiksna:

ECC/REC 05-07
Radioastronomija: VLBI

Stran

11219

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11220 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

75,5 – 76 GHz

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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

76 – 77,5 GHz

Uradni list Republike Slovenije

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

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

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
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
RTTE SC50
SRR
77 – 81 GHz
2004/545/EC
RTTE SC53
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
RTTE SC53
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
RTTE SC53

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

Št.

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
5.149

Stran

4

5

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
RTTE SC53
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

Fiksna:

ECC/REC 05-07
Radioastronomija

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

81 / 7. 9. 2007 /

Radioastronomija
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

Državna souporaba

Radioastronomija
Radarji kratkega dosega

Državna souporaba

Radioastronomija
Radarji kratkega dosega

Državna souporaba

Radioastronomija
Radarji kratkega dosega

11221

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11222 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

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

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
5.149, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.341

119,98 122,25 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.138, 5.341

Uradni list Republike Slovenije
3

4

Državna uporaba/
Državna
souporaba

Naþrt uporabe radijskih
frekvenc

Državna souporaba

Radioastronomija

Radioastronomija
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

Radioastronomija

Radioastronomija

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

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

Satelitsko raziskovanje
Zemlje
118,75 GHz (kisik)

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

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

122,25 –
123,00 GHz

Št.

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
Radioamaterska
5.138

123 – 130 GHz

130 – 134 GHz

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
5.149, 5.562A

134 – 136 GHz

136 – 141 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149

141 – 148,5 GHz

148,5 – 151,5 GHz

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

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

4

5

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

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

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

11223

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Stran

11224 /

Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
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

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

4
Naþrt uporabe radijskih
frekvenc
Radioastronomija

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)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
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)
5.340
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562H
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

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

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
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

Št.
2

RADIOKOMUNIKACIJSKA
STORITEV
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
5.149, 5.341, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341, 5.563A
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341, 5.563A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (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

3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

81 / 7. 9. 2007 /
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4

5

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

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

Radioastronomija

Radioastronomija

Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
(pasivno)

11225

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE
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Št.

81 / 7. 9. 2007
2

1
RADIO
FREKVENýNI
PAS

238 – 240 GHz

240,00 –
241,00 GHz

241 – 248 GHz

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

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.138, 5.149

248 – 250 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska
5.149

250 – 252 GHz

252 – 265 GHz

265 – 275 GHz

275 – 1 000 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.563A
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
5.149, 5.554
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.563A
(Ni razporejen)
5.565

Uradni list Republike Slovenije
3
Državna uporaba/
Državna
souporaba

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)

Radioastronomija

Radioastronomija

5
PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga B1)
Uporabljene kratice:
KRATICA
AGA
AIS
ARCANET
ATC
AVI
BWA, BFWA
BSS
CEPT
CRS
CT
DAB
DCF
DCS 1800
DECT
DGPS
Digitalni PMR/PAMR
DME
DMO
DSC
Du
DVB-T
DVB-H
ECC
EGSM
EPIRB
ERMES
FB
GMDSS
GNSS
GOC/ROC
GSM
GSM-R
HAPS
HDTV
HDFS
IF
ILS
IMT-2000
ISM
ITU
ITU-R
ITU RR
JTIDS / MIDS
LORAN C

OPIS KRATICE
Air-Ground-Air
Automatic Identification and Surveillance
type of the earth station
Air Traffic Control
Automatic Vehicle Identification
Broadband Wireless Access systems
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
Digital Video Broadcasting Handheld
Electronic Communications Committee
Extended Global System for mobile
Communications
Emergency position Indicating Radio
Beacons
enhanced (European) radio messaging
system
base station
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 / Multifunctional Information
Distribution System
Radionavigation System

SLOVENSKI OPIS
zveza zrak-zemlja-zrak
avtomatiþna identifikacija in nadzor
vrsta zemeljske postaje v satelitski storitvi
vodenje zraþnega prometa
avtomatska identifikacija prevoznih sredstev
Širokopasovni brezžiþni dostopovni sistemi
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
Mobilna digitalna televizija
elektronski komunikacijski komite
Razširjeni globalni sistem za mobilne komunikacije
pomorski javljalniki kraja nuje
izboljšani (evropski) radijski sporoþilni sistem (osebnega
klica)
bazna postaja
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 /
veþfunkcijski informacijsko distribucijski sistem
vrsta radionavigacijskega sistema

Stran
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MCA
ML
MLS
MMDS
MSI
MWS
NMT
PAMR
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
UWB
VLBI
VOR
VSAT
VTS
WAS
Za-Re

Št.

81 / 7. 9. 2007
Mobile Communications on Board
Aircraft
Mobile station
Microwave Landing System
Multimedia Multipoint Distribution
System
Maritime Safety Information
Multimedia Wireless System
Nordic Mobile Telephone
Public Access Mobile Radio
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
Ultra wideband
Very Long Baseline Interferometry
VHF Omnidirectional Radio Range
Very Small Aperture Terminal
Vessel Traffic System (Radar)
Wireless Access System
Search and Resque System

Uradni list Republike Slovenije
Mobilne komunikacije na krovu zrakoplova
mobilna postaja
mikrovalovni pristajalni sistem
veþpredstavnostni veþtoþkovni distribucijski sistem
pomorska varnostna informacija
veþpredstavnostni brezžiþni sistem
nordijski (analogni) mobilni telefonski sistem
javne mobilne radiokomunikacije
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
Ultra širokopasovni
interferometrija z veliko razdaljo med radioteleskopi
visokofrekvenþni vsesmerni radijski oddajnik
satelitski terminal z manjšo anteno
radarji za nadzor ladijskega prometa
brezžiþni dostopovni sistem
Radijski sistem "Zašþita in reševanje"

NASLOV
Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez
odloþbe o dodelitvi radijskih frekvenc

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o radijskih frekvencah, ki se
smejo uporabljati brez odloþbe o dodelitvi radijskih frekvenc
SpA PURF RAS
Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih
radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (na podlagi
(Uradni list RS, št.
þetrtega odstavka 117. þlena zakona izdala agencija)
117/04)
SpA RDS (Ur. l. RS, Splošni akt o uporabi sistema RDS
75/04)
StrAD
Strategija RS za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo

OZNAKA
PrRFbrezODRF
(Uradni list RS, št.
45/05, 37/06)

OZNAKA
87/372/EEC

91/287/EEC

128/1998/EC

1999/5/EC
RTTE

1.

2.

3.

4.

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

C1.2. EC dokumenti (http://europa.eu.int):

4.

3.

2.

1.

C1.1. Slovenski dokumenti (http://www.apek.si):

Priloga C1)
Uporabljeni dokumenti:

Št.

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

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)

Strategy on analogue / digital convergence

Rules on supplement of 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)
General act on use of system RDS

DESCRIPTION
Rules on radio frequencies that do not require the decision of
assignment of radio frequencies
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2000/299/EC

2001/148/EC

2002/676/EC

2004/545/EC

2005/50/EC

2005/53/EC

2005/82/EC

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

recognition of their conformity
Commission Decision of 6 April 2000 establishing the initial
classification of radio equipment and telecommunications
terminal equipment and associated identifiers (notified under
document number C(2000) 938) (Text with EEA relevance)
(OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14)
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)
Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the
Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio
spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum
Decision)
(OJ L 108, 24.4.2002, p. 1–6)
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)
Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the
Council of 14 December 2005 repealing Council Directive
90/544/EEC on the frequency bands designated for the
coordinated introduction of pan-European land-based public
radio paging in the Community (Text with EEA relevance)
(OJ L 344, 27.12.2005, p. 38–39)

Št.

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)
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/82/EC z dne 14.
decembra 2005 o razveljavitvi Direktive Sveta 90/544/EGS o
frekvenþnih pasovih, ki so doloþeni za usklajeno uvajanje
vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v
Skupnosti (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 344, 27.12.2005, p. 38–39)

11230 /

Odloþba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne
7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v
Evropski skupnosti (Odloþba o radijskem spektru)
(OJ L 108, 24.4.2002, p. 1–6)

spremembe Direktive
Odloþba Komisije z dne 6. aprila 2000 o izhodišþni razvrstitvi
radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme ter
pripadajoþih identifikatorjih (notificirana pod dokumentarno
številko K(2000)938) Besedilo velja za EGP
(OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14)
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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2005/513/EC

2005/631/EC

2005/928/EC

2006/771/EC

2006/804/EC

2007/90/EC

2007/98/EC

2007/131/EC

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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 29 August 2005 concerning essential
requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the
European Parliament and of the Council ensuring access of
Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services (notified
under document number C(2005) 3059) (Text with EEA
relevance)
(OJ L 225, 31.8.2005, p. 28–28)
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)
Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of
the radio spectrum for use by short-range devices (notified under
document number C(2006) 5304) (Text with EEA relevance)
(OJ L 312, 11.11.2006, p. 66–70)
COMMISSION DECISION of 23 November 2006
on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency
identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency
(UHF) band (notified under document number C(2006) 5599)
Commission Decision of 12 February 2007 amending Decision
2005/513/EC 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(2007) 269) (Text with EEA
relevance )
(OJ L 41, 13.2.2007, p. 10–10)
Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised
use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the
implementation of systems providing mobile satellite services
(notified under document number C(2007) 409) (Text with EEA
relevance )
(OJ L 43, 15.2.2007, p. 32–34)
Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of
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)
Odloþba Komisije z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega
spektra za uporabo naprav kratkega dosega (notificirano pod
dokumentarno številko C(2006) 5304) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 312, 11.11.2006, p. 66–70)
Odloþba Komisije z dne 23. novembra 2006 o uskladitvi
radijskega spektra za naprave za radiofrekvenþno identifikacijo
(RFID), ki delujejo v pasu ultravisokih frekvenc (UHF)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5599)
Odloþba Komisije z dne 12. februarja 2007 o spremembi Odloþbe
2005/513/ES o usklajeni uporabi radijskega spektra v
frekvenþnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžiþnih dostopnih
sistemov, vkljuþno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 269)( Besedilo
velja za EGP).
(OJ L 41, 13.2.2007, p. 10–10)
Odloþba Komisije z dne 14. februarja 2007 o usklajeni uporabi
radijskega spektra v frekvenþnih pasovih 2 GHz za uvedbo
sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (notificirano
pod dokumentarno številko C(2007) 409)( Besedilo velja za
EGP).
(OJ L 43, 15.2.2007, p. 32–34)
Odloþba Komisije z dne 21. februarja 2007 o dovoljenju za

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 29. avgusta 2005 glede bistvenih zahtev
iz Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki
javljalnikom položaja Cospas-Sarsat zagotavljajo dostop do
službe za nujne primere (notificirano pod dokumentarno številko
K(2005) 3059) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 225, 31.8.2005, p. 28–28)
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RTTE SC9

RTTE SC11

RTTE SC12

RTTE SC13

RTTE SC14

RTTE SC15

RTTE SC16

RTTE SC18

RTTE SC19

RTTE SC20

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

the radio spectrum for equipment using ultra-wideband
technology in a harmonised manner in the Community (notified
under document number C(2007) 522) (Text with EEA relevance)
(OJ L 55, 23.2.2007, p. 33–36)
RTTE directive; Class 1 equipment:
GSM, GSM-R:
890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 876-880/921-925
MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Land Mobile Earth Stations:
1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0 MHz, 1631.5-1634.5 MHz,
1656.5-1660.5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Land Mobile Earth Stations:
10.7-11.7 GHz, 12.5-12.75 GHz, 14.0-14.25 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,
1656.5-1660.5 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
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
433.05-434.79 MHz

usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki
uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod
dokumentarno številko C(2007) 522) (Besedilo velja za EGP).
(OJ L 55, 23.2.2007, p. 33–36)
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
GSM, GSM-R:
890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 876-880/921-925
MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
kopenske mobilne zemeljske postaje:
1525,0-1544,0 MHz, 1555,0-1559,0 MHz, 1631,5-1634,5 MHz,
1656,5-1660,5 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
kopenske mobilne zemeljske postaje:
10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz, 14,0-14,25 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,
1656,5-1660,5 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 direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega dosega:
433,05-434,79 MHz
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RTTE SC21

RTTE SC22

RTTE SC24

RTTE SC25

RTTE SC26

RTTE SC27

RTTE SC28

RTTE SC29

RTTE SC30

RTTE SC31

RTTE SC32

RTTE SC33

RTTE SC34

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

RTTE directive; Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
2400-2483.5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Wideband Data Transmission Systems incl RLANs:
2400-2454 MHz, 2400-2483.5 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
13.553-13.567 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.145 MHz, 27.195 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Movement Detection:
2446-2454 MHz
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
RTTE directive; Class 1 equipment :
Non-Specific Short Range Device:
868.7-869.2 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
869.4-869.65 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
869.7-870 MHz
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:

RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega dosega:
2400-2483,5 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Širokopasovni podatkovni sistemi vkljuþno z RLAN:
2400-2454 MHz, 2400-2483,5 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
13,553-13,567 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
nespecifiþne naprave kratkega dosega:
26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
detektorji gibanja:
2446-2454 MHz
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:
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RTTE SC35

RTTE SC36

RTTE SC37

RTTE SC38

RTTE SC39

RTTE SC40

RTTE SC41

RTTE SC42

RTTE SC43

RTTE SC44

RTTE SC45

RTTE SC46

RTTE SC47

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

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
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive applications:
6765-6795 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Inductive Applications:
7400 – 8800 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Radio Microphones:
863-865 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:

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
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
7400-8800 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
radijski mikrofoni
863-865 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
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RTTE SC49

RTTE SC50

RTTE SC51

RTTE SC52

RTTE SC53

RTTE SC54

RTTE SC55

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

OZNAKA
ERC/DEC/(96)04

ERC/DEC/(99)01

ERC/DEC/(99)15

1.

2.

3.

Medicinski implantati ultra nizkih moþi:
402-405 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
brezžiþne zvokovne aplikacije:
863-865 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
lavinske žolne:
457 kHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Cestno-transportna in prometna telematika (radar)
76-77 GHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Privatne (Profesionalne) mobilne postaje:
446.0-446.1 MHz
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Oprema avtomobilskih radarjev kratkega dosega v 24 GHz pasu
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Oprema avtomobilskih radarjev kratkega dosega v 79 GHz pasu
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Brezžiþni dostopni sistemi, vkljuþno z radijskimi lokalnimi omrežji
(WAS/RLAN) v 5 GHz pasu
RTTE direktiva: Oprema razreda 1:
Brezžiþne zvokovne aplikacije

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 10. 03. 1999 o usklajenem preverjanju
znanja za pridobitev splošnega potrdila za operaterje (GOC) in
omejenega potrdila za operaterje (ROC) (pomorske
radiokomunikacije)
ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the
ERC odloþba z dne 01. 06. 1999 o doloþitvi usklajenega
harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction radiofrekvenþnega pasu 40,5 do 43,5 GHz za uvajanje
veþpredstavnostnih brezžiþnih sistemov (MWS) skupaj z
of Multimedia Wireless Systems (MWS) including Multipoint
veþtoþkovnimi video distribucijskimi sistemi (MVDS)
Video Distribution Systems (MVDS)

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

C1.3. CEPT dokumenti (http://www.ero.dk):

RTTE SC48

56.

Ultra Low Power Active Medical Implants:
402-405 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Wireless Audio:
863-865 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Avalanche Victims:
457 kHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Road Transport and Traffic Telematics (RTTT):
76-77 GHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Private (Professional) Mobile Radio:
446.0-446.1 MHz
RTTE directive; Class 1 equipment:
Automotive short range radar equipment in the 24 GHz Band
RTTE directive; Class 1 equipment:
Automotive short range radar equipment in the 79 GHz Band
RTTE directive; Class 1 equipment:
Wireless access systems including radio local area networks in
the 5 GHz band
RTTE directive; Class 1 equipment:
Wireless audio applications

Uradni list Republike Slovenije
Št.

81 / 7. 9. 2007 /
Stran

11235

ERC/DEC/(99)17

ERC/DEC/(00)02

ERC/DEC/(00)07

ERC/DEC/(00)08

ECC/DEC/(01)01

ECC/DEC/(01)02

ERC/DEC/(01)19

ECC/DEC/(02)01

ECC/DEC/(02)04

ECC/DEC/(02)05

ECC/DEC/(02)06

ECC/DEC/(03)02

ECC/DEC/(03)05

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ERC Decision of 1 June 1999 on the Automatic Identification and
Surveillance system (AIS) channels in the maritime VHF band
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 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 fixed-satellite 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
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 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
ECC Decision of 17 October 2003 on the publication of national
tables of frequency allocations and utilisations

ERC odloþba z dne 01. 06. 1999 o kanalih za avtomatiþna
identifikacij in nadzor (AIS) v pomorskem VHF pasu.
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 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.
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 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 objavi nacionalnih
razporeditev radiofrekvenþnih pasov in uporabe.
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ECC/DEC/(04)06

ECC/DEC/(04)09

ECC/DEC/(05)01

ECC/DEC/(05)05

ECC/DEC/(05)08

ECC/DEC/(06)05

ECC/DEC/(06)06

ECC/DEC/(06)07

ECC/DEC/(06)08

ECC/DEC/(06)12

ECC/DEC/(06)13

ECC/DEC/(07)01

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ECC odloþba z dne 18. 03. 2005 o uporabi pasu 27,5-29,5 GHz
za fiksne storitve in nekoordinirane zemeljske postaje v fiksno
satelitski storitvi (Zemlja-vesolje)
ECC odloþba z dne 18. 03. 2005 o usklajeni uporabi spektra za
IMT-2000/UMTS v pasu 2500-2690 MHz.

ECC odloþba z dne 19. 03. 2004 o razpoložljivosti
radiofrekvenþnih pasov za uvajanje širokopasovnih digitalnih
kopenskih mobilnih PMR/PAMR sistemov v 400 MHz in
800/900 MHz pasovih
ECC odloþba z dne 12. 11. 2004 o doloþitvi frekveþnih pasov
1518-1525 MHz in 1670-1675 MHz za mobilno satelitsko storitev

ECC odloþba o razpoložljivosti ferkvenþnih pasov za povezave
velike gostoto v fiksno satelitski storitvi (vesolje - Zemlja in
Zemlja - vesolje)
ECC odloþba z dne 07. 07. 2006 o usklajenih frekvenþnih
pasovih namenjenih za zveze zrak-zemlja-zrak (AGA) v digitalnih
kopenskih mobilnih sistemih za nujne storitve
ECC odloþba z den 07.07.2006 o razpoložljivosti frekvenþnih
pasov za uvajanje ozkopasovnih digitalnih kopesnkih mobilnih
PMR/PAMR v frekvenþnih pasovih 80 MHz, 160 MHz in
400 MHz.
ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of
ECC odloþba z dne 01. 12. 2006 o usklajeni uporabi zrakoplovnih
airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and
GSM sistemov v frekvenþnih pasovih
1805-1880 MHz
1710-1785 in 1805-1880 MHz
ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of
ECC odloþba z dne 01.12.2006 o pogojih za uporabo
the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar
frekvenþnega spektra za Talno - in stensko- preizkuševalni
(GPR/WPR) imaging systems
vizalni sistem
ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised conditions ECC odloþba z dne 01. 12. 2006 o usklajenih pogojih zaultra
for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low
širokopasovne (UWB) tehnologije z nizkim obratovalnim ciklusom
Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz
(LDC) v frekvenþnem pasu 3.4 - 4.8 GHz.
ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the
ECC odloþba z dne 01. 12. 2006 o doloþitvi frekvenþnih pasov
bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz in 1805-1880 MHz
1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems
za prizemeljske IMT-2000/UMTS sisteme.
ECC Decision of 30 March 2007 on Building Material Analysis
ECC odloþba z dne 30. 03. 2007 o napravah na osnovi UWB
(BMA) devices using UWB technology
tehnologije za analizo gradbenih materiaov (BMA)

ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the
bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the MobileSatellite Service
ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.529.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations
of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)
ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of
spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band
2500-2690 MHz
ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency
bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service
(space-to-Earth and Earth-to-space)
ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands
to be designated for the Air-Ground-Air operation (AGA) of the
Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services
ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency
bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile
PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands

ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency
bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile
PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands
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ECC/DEC/(07)02

ECC/REC 06-01
ECC/REC 06-04

ECC/REC 05-01

ECC/REC 05-02
ECC/REC 05-04

ECC/REC 05-05

ECC/REC 05-06
ECC/REC 05-07

ECC/REC 05-08

ECC/REC 04-01

ECC/REC 04-05

ECC/REC 04-06

ECC/REC 03-02

ECC/REC 03-03

ECC/REC 03-04

ECC/REC 02-01
ECC/REC 02-02

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

81 / 7. 9. 2007

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

Št.

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/IMT2000 v 2,5 GHz obsegu pred radiodifuznimi satelitskimi sistemi

ECC odloþba z dne 30. 03. 2007 o razpoložljivosti frekvenþnih
pasov med 3400 – 3800 MHz za usklajeno uveljavljanje
širokopasovnih brezžiþnih dostopovnih sistemov (BWA)
Meritev širine kanala z FTT metodo
Uporaba pasu 5725 – 5875 MHz za širokopasovni fiksni brezžiþni
dostop (BFWA)
Usklajevanje avtomatskih merilnih metod in prenosa podatkov za
registracijo frekvenþnih pasov
Uporaba frekvenþnega pasu 64-66 GHz za fiksne storitve
Kriteriji za ocenitev radijskih motenj povzroþenih zaradi oddajanja
napetostnih vodov kot telekomunikacijskega omrežja
Zgodnji dostop za radioamatersko storitev v pasu 7100 - 7200
kHz
CEPT radioamatersko dovoljenje za novince
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za fiksne storitve, ki delujejo
v pasovih 71 – 76 GHz in 81 – 86 GHz
Frekvenþno planiranje in koordinacija kopenskih mobilnih
sistemov GSM 900, GSM 1800, E-GSM in GSM-R
Nanaša se na prepoved trženja in uporabe motilnih radijskih
oddajnikov v državah þlanicah CEPT
Navodilo za umestitev in dodelitev veþtoþkovnih brezžiþnih
sistemov v frekvenþnih pasovih 3.4-3-6 GHz in 3.6-3-8 GHz

11238 /

Measures to Safeguard the future use of Terrestrial UMTS/IMT2000 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-topoint and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31
– 31.3 GHz

ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency
bands between 3400-3800 MHz for the harmonised
implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)
Bandwidth measurements using FFT techniques
Use of the band 5725-5875 MHz for Broadband Fixed Wireless
Access (BFWA)
Harmonisation of automatic measuring methods and data
transfer for frequency band registrations
Use of the 64-66 GHz frequency band for Fixed Service
Criteria for the assessment of radio interferences caused by
radiated disturbances from wire-line telecommunication networks
Early access for the Amateur service to the band 7100 - 7200
kHz
CEPT Novice Radio Amateur Licence
Radio frequency channel arrangements for Fixed Service
Systems operating in the bands 71 - 76 GHz and 81 - 86 GHz
Frequency planning and frequency coordination for the GSM
900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems
With regard to forbidding the placing on the market and use of
Jammers in the CEPT member countries
Guidelines for accommodation and assignment of Multipoint
Fixed Wireless systems in frequency bands 3.4-3-6 GHz and 3.63-8 GHz
Guidelines for block allocation for Fixed Wireless systems in the
band 31.8-33.4 GHz
Satellite Radio Monitoring in CEPT
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ECC/REC 02-03

ECC/REC 02-04

ECC/REC 02-05
ECC/REC 02-06

ECC/REC 02-07

ECC/REC 02-08

ECC/REC 02-09

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

ERC/REC 01-03

ECC/REC 01-04

ECC/REC 01-05

ERC/REC 00-02

ERC/REC 00-03

ERC/REC 00-05
ERC/REC 00-08

ERC/REC 01-08

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

Exchange of radio monitoring information using electronic means Izmenjava podatkov o nadzoru radiofrekvenþnega spektra z
in common monitoring campaigns
uporabo elektronskih sredstev v skupnih merilno – nadzornih
akcijah
Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHzMeritev neionizirajoþega elektromagnetnega valovanja (9 kHz –
300 GHz)
300 GHz)
Unwanted emissions
Neželeno oddajanje
Preferred channel arrangements for digital Fixed Service
Priporoþljiva razdelitev kanalov za digitalne fiksne storitve, ki
Systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz
delujejo v radiofrekvenþnem pasu 7125 – 8500 MHz
The One Stop Shop common application form (COM) for licences "One Stop Shop" skupni obrazec za vlogo (COM) za dovoljenja
and authorisations for satellite networks and services
in odobritve za satelitska omrežja in storitve
A common approach in the determination of the status of
Skupni pristop pri doloþanju stanja odobritev in dovoljenj za
authorisations and licences for Satellite Personal
omrežja in storitve satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS) pri
Communications networks and services when there is a change spremembi lastništva satelitskega sistema
in the satellite system ownership
Protection of Aeronautical Radio Navigation Service in the band
Šþitenje zrakoplovne radionavigacijske storitve v pasu 2700 –
2700-2900 MHz from interference caused by the operation of
2900 MHz pred motenjem, ki bi ga povzroþilo delovanje digitalnih
Digital Cordless Cameras
brezvrviþnih kamer
Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems
Koordinacija ob meji za UMTS/IMT-2000 sisteme
Preferred channel arrangement for digital fixed service systems
Priporoþljiva razdelitev kanalov a digitalne fiksne storitve, ki
operating in the frequency band 31.8 – 33.4 GHz
delujejo v radiofrekvenþnem pasu 31,8 – 33,4 GHz
Use of parts of the band 27.5-29.5 GHz for Fixed Wireless
Uporaba delov pasu 27,5 – 29,5 GHz za brezžiþno krajevno
Access (FWA)
zanko (FWA)
Recommended guidelines for the accommodation and
Priporoþljiva navodila za umestitev in dodelitev radijskih frekvenc
assignment of Multimedia Wireless Systems (MWS) in the
za veþpredstavnostni brezžiþni sistem (MWS) v
frequency band 40.5 – 43.5 GHz
radiofrekvenþnem pasu 40,5 – 43,5 GHz
List of parameters of digital point-to-point fixed radio links used
Spisek parametrov za digitalne fiksne radijske zveze toþka –
for national planning
toþka za nacionalno planiranje
On harmonisation of licence application form and licence
O usklajevanju obrazcev in dokumentov za licenciranje za PMR
documentation for PMR (Professional Mobile Radio)
(zasebne mobilne radiokomunikacije)
On PMR definition, processing time and PMR licence duration
O definiciji PMR, roku za obravnavo vloge in veljavnosti PMR
dovoljenja
Use of the band 24.5 – 26.5 GHz for fixed wireless access
Uporaba pasu 24.5 – 26.5 GHz brezžiþno krajevno zanko (FWA)
Field strength measurements along a route with geographical
Meritve elektromagnetnega polja na poti z registracijo
coordinate registrations
geografskih koordinat
Exchange of information between monitoring stations
Izmenjava podatkov med radijskimi merilno – nadzornimi
postajami
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ERC/REC 01-10
ERC/REC 12-02

ERC/REC 12-03

ERC/REC 12-05

ERC/REC 12-06

ERC/REC 12-07

ERC/REC 12-08
Ann.B:
(3800 – 4200 MHz)
ERC/REC 12-09

ERC/REC 12-10

ERC/REC 12-11

ERC/REC 12-12

ERC/REC 13-03

ERC/REC 13-04

ERC/REC 14-01

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

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

V zvezi z "Vzorþni þezmejni sporazum o nadzoru
radiofrekvenþnega spektra" kot podpora boljšemu sodelovanju pri
nadzoru radiofrekvenþnega spektra
Meritve zasedenosti radiofrekvenþnih kanalov
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za analogne in
digitalne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 12,75 GHz do
13,25 GHz
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za digitalne
prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 17,7 GHz do
19,7 GHz
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za digitalne
prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 10,0 – 10,68 GHz
Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za digitalne
prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 10,7 GHz do
11,7 GHz
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.

Št.
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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

Frequency channel occupancy measurements
Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue
and digital terrestrial fixed systems operating in the band
12.75 GHz to 13.25 GHz
Harmonised radio frequency channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to
19.7 GHz
Harmonised radio frequency channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 – 10.68 GHz
Harmonised radio frequency channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating in the band 10.7 GHz to
11.7 GHz
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)

Relating to "Model cross border agreement on radio monitoring"
to assist a better co-operation on spectrum monitoring
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72.

ERC/REC 01-09

64.

Stran
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ERC/REC 14-03

ERC/REC 25-10

ERC/REC 31-04

ERC/REC 31-05

ERC/REC 31-06

ERC/REC 54-01

ERC/REC 62-01
ERC/REC 62-02

ERC/REC 70-03
ERC/REC 74-01
ERC/REC 74-02

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

ERC/REC T/R 1301
ERC/REC T/R 1302

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.
89.
90.

91.

93.

94.

Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue
and digital terrestrial fixed systems operating in the band 3739.5 GHz
Preferred channel arrangements for fixed services in the range 13 GHz
Preferred channel arrangements for fixed services in the range
22.0-29.5 GHz

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
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 non-compulsory 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
Use of the band 135.7-137.8 kHz by the Amateur Service
Harmonised frequency band for Civil and Governmental Airborne
Telemetry applications
Relating to the use of Short Range Devices (SRD)
Spurious emissions
Method of measuring the field strength at fixed points in the
frequency range 29.7 - 960 MHz
Harmonised frequency band for the emergency services

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

Usklajena razdelitev radiofrekvenþnih pasov za analogne in
digitalne prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 37 –
39.5 GHz
Priporoþljiva razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za fiksne
storitve v obmoþju 1 – 3 GHz
Priporoþljiva razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za fiksne
storitve v obmoþju 22,0 – 29,5 GHz

Metoda za meritev maksimalne frekvenþne deviacije za FM
(zvokovno) radiodifuzijo v pasu 87,5 MHz do 108 MHz na merilno
– nadzornih postajah
Uporaba pasu 135,7 – 137,8 kHz za radioamaterske storitve
Usklajen radiofrekvenþni pas za civilne in vojaške zrakoplovne
telemetriþne aplikacije
V zvezi z uporabo naprav kratkega dosega (SRD)
Neželene oddaje
Merilna metoda za poljsko jakost na fiksni toþki v fekvenþnem
podroþju 29,7 - 960 MHz
Usklajeni radiofrekvenþni pas za nujne storitve

Usklajena vsebina potrdila, ki ga izda uprava za GOC in ROC
zaradi zagotavljanja skupnega priznavanja teh potrdil

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
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

Št.

92.

ERC/REC 14-02

79.
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Cross-Border coordination of Multipoint Fixed Wireless Systems
in frequency bands from 3.4 GHZ to 33.4 GHz (incl Annex with
SEAMCAT scenario files

Harmonised amateur radio examination certificates

Designation of a harmonised frequency band for multipoint video
distribution systems in Europe
CEPT Radio Amateur Licence

OZNAKA
ITU RR AP17

ITU RR AP18

ITU RR AP25

ITU RR AP26

1.

2.

3.

4.

NASLOV
Frequencies and channelling arrangements in the high-frequency
bands for the maritime mobile service
Table of transmitting frequencies in the VHFmaritime mobile
band
Provisions and associated frequency allotment Plan for coast
radiotelephone stations operating in the exclusive maritime
mobile bands between 4 000 kHz and 27 500 kHz
Provisions and associated Frequency Allotment Plan for the
aeronautical mobile (OR) service in the bands allocated
exclusively to that service between 3 025 kHz and 18 030 kHz

C1.4. ITU dokumenti (http://www.itu.int):

104.

103.

102.

101.

100.

99.

Designation of frequencies in the 900 MHz band for railway
purposes
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

Coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the
range 29.7 to 960 MHz

Frequencies for mobile digital trunked radio systems

Frequencies likely to be allocated to international railways

SLOVENSKI OPIS
Radijske frekvence in razdelitev radiofrekvenþnih kanalov v
kratkovalovne (HF) pasu za pomorske mobilne storitve
Tabela oddajnih frekvenc v VHF pasu za pomorske mobilne
storitve
Doloþbe in pripadajoþi plan razdelitve radijskih frekvenc za
obalne radiotelefonske postaje, ki delujejo v rezerviranih pasovih
za pomorske mobilne storitve med 4 000 kHz in 27 500 kHz
Doloþbe in pripadajoþi plan razdelitve radijskih frekvenc za
zrakoplovne mobilne (OR) storitve v pasovih rezerviranih za te
storitve med 3 024 kHz in 18 030 kHz

ýezmejno usklajevanje veþtoþkovnih fiksnih brezžiþnih sistemov
v frekvenþnih pasovih 3,4 GHz do 33,4 GHz (vkljuþuje dodatek s
SEAMCAT procedurami)

Usklajena radioamaterska spriþevala o preverjanju znanja

Radijske frekvence, ki se uporabljajo za radiokomunikacije na
palubi
Doloþitev usklajenega radiofrekvenþnega pasu za veþtoþkovni
video distribucijski sistem (MVDS) v Evropi
CEPT radioamaterska dovoljenja

Doloþitev radijskih frekvenc v 900 MHz pasu za potrebe
radiokomunikacij na železnicah
Usklajeni postopki preverjanja znanja za GOC in ROC

(Mednarodna) koordinacija radijskih frekvenc v kopenski mobilni
storitvi v obmoþju 29,7 do 960 MHz

Radijske frekvence, ki so lahko razporejene za mednarodne
železnice
Radijske frekvence za mobilne digitalne snopovne radijske
sisteme

Št.

98.

ERC/REC T/R 2201
ERC/REC T/R 2205
razen 380 –
400 MHz
ERC/REC T/R 2508
razen v pasu 174 –
230 MHz
ERC/REC T/R 2509
ERC/REC T/R 3103
ERC/REC T/R 3202
ERC/REC T/R 5201
ERC/REC T/R 6101
ERC/REC T/R 6102
ECC Rep 076
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97.

96.

95.
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ITU RR AP27

ITU RR AP30

ITU RR AP30A

ITU RR AP30B

ITU-R BO.1213

ITU-R BS.412

ITU-R BS.599

ITU-R BT.417

ITU-R BT.419

ITU-R BT.655

ITU-R BT.1306

ITU-R BT 1368

ITU-R F.386

ITU-R F.387

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Plan razdelitve radijskih frekvenc za zrakoplovno mobilno (R)
storitve in pripadajoþe informacije
Doloþbe za vse storitve in pripadajoþi plan in spisek za
radiodifuzne satelitske storitve v radiofrekvenþnih pasovih11,7 –
12,2 GHz (v Obmoþju 3), 11,7 – 12,5 GHz (v Obmoþju 1) in 12,2
– 12,7 GHz (v Obmoþju 2)
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
Reference receiving earth station antenna pattern for the WARC Referenþna sprejemna antena zemeljske postaje za WARC
broadcasting-satellite-service in the 11.7-12.75 GHz band
radiodifuzno satelitsko storitev v pasu 11,7-12,75 GHz.
Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF Zahteve za planiranje prizemne FM zvokovne radiodifuzije v VHF
podroþju
Directivity of antennas for the reception of sound broadcasting in Smernost anten za sprejem zvokovne radiodifuzije v pasu 8
band 8 (VHF)
(VHF)
Minimum field strengths for which protection may be sought in
Minimalna poljska jakost, za katero se lahko upošteva zašþita, pri
planning an analogue terrestrial television service
planiranju analogne prizemne televizijske storitve
Directivity and polarization discrimination of antennas in the
Smernost in polarizacijska loþljivost anten pri sprejemu slikovne
reception of television broadcasting
radiodifuzije
Radio-frequency protection ratios for AM vestigial sideband
Zašþitna razmerja za AM okrnjeno enopasovno prizemno
terrestrial television systems interfered with by unwanted
slikovno radiodifuzijo, ki jo motijo neželeni analogni slikovni
analogue vision signals and their associated sound signals
signali in njihovi pripadajoþi zvokovni signali
Error correction, data framing, modulation and emission methods Korekcija napak, oblikovanje podatkov, modulacija in metode
for digital terrestrial television broadcasting
oddajanje pri digitalni prizemeljski televiziji.
Planning criteria for digital terrestrial television services in the
Merila za naþrtovanje digitalnih prizemeljskih televizijskih storitev
VHF/UHF bands
v VHF/UHF frekvenþnih pasovih.
Radio-frequency channel arrangements for medium and high
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za analogne in digitalne
capacity analogue or digital radio-relay systems operating in the radiorelejne sisteme srednje in visoke kapacitete v 8 GHz pasu.
8 GHz band
Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems
Razdelitev radiofrekvenþnih kanalov za radiorelejne sisteme v
operating in the 11 GHz band
11 GHz pasu.

Frequency allotment Plan for the aeronautical mobile (R) service
and related information
Provisions for all services and associated Plans and List for the
broadcasting-satellite service in the frequency bands 11.712.2 GHz (in Region 3), 11.7-12.5 GHz (in Region 1) and 12.212.7 GHz (in Region 2)
Provisions and associated Plans and Lists for feeder links for the
broadcasting-satellite service (11.7-12.5 GHz in Region 1, 12.212.7 GHz in Region 2 and 11.7-12.2 GHz in Region 3) in the
frequency bands 14.5-14.8 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, 10.7010.95 GHz, 11.20-11.45 GHz and 12.75-13.25 GHz
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ITU-R P.1546

ITU-R SM.329
ITU-R SM.1268

ITU-T H.264

20.

21.
22.

23.

Unwanted emissions in the spurious domain
Method of measuring the maximum frequency deviation of FM
broadcast emissions at monitoring stations
Advanced video coding for generic audiovisual services

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

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
Napredno kodiranje video signala za splošne avdiovizualne
storitve

SISTEN 300 113-2

SISTEN 300 086-2

EN 300 066

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

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

81 / 7. 9. 2007

4.

3.

2.

SISTEN 300 065-2

OZNAKA

Št.

1.
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C1.5. Uporabljeni slovenski standardi (se hranijo in so na voljo pri slovenskem nacionalnem organu za standarde
(www.sist.si)):

ITU-R F.758

19.
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12.

SISTEN 300 390-2

SISTEN 300 341-2

SISTEN 300 296-2

SISTEN 300 224--2

SISTEN 300 220-3

SISTEN 300 219-2

SISTEN 300 162-2

SISTEN 300 152-2

Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) - Pomorski radijski javljalniki kraja nuje (EPIRB),
namenjeni za uporabo na frekvenci 121,5 MHz ali frekvencah
121,5 MHz in 243 MHz - 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) - 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
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRDs) - Tehniþne
(ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be
used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power
karakteristike in preskušalne metode za radijsko opremo, ki se
levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN covering
uporablja v frekvenþnem obmoþju od 25 MHz do 1 000 MHz z
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
nivoji moþi do 500 mW - 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under
spektrom (ERM) - Storitev osebnega klica na kraju samem - 2.
article 3.2 of the R&TTE Directive
del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve þlena direktive
3.2 R&TTE
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM);Land Mobile Service;Radio equipment using integral
spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij antennas intended primarily for analogue speech;Part 2:
Radijska oprema, namenjena predvsem za analogni prenos
Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 govora, ki uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN,
of the R&TTE Directive
ki zajema bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE)
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Land Mobile Service (RP 02);Radio equipment using an
spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP
integral antenna transmitting signals to initiate a specific
02) - Tehniþne karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko
response in the receiver;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 opremo z vgrajeno anteno, ki oddaja signale za vzbuditev
of the R&TTE Directive
specifiþnega odziva v sprejemniku - 2. del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the
spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons
(EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the
frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only;
Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
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

Št.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.
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20.

SISTEN 301 427

SISTEN 301 360

SISTEN 301 178-2

SISTEN 301 025-2

ETS 300 748

SISTEN 300 720-2

81 / 7. 9. 2007

19.

18.

17.

16.

15.

Št.

SISTEN 300 698-2

SISTEN 300 471-2
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14.

13.

transmission of data (and speech) and using an integral antenna; 02) - Tehniþne karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under
opremo, namenjeno predvsem za prenos podatkov (in govora) in
article 3.2 of the R&TTE Directive
uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM);Land Mobile Service;Rules for Access and the Sharing of spektrom (ERM) - Pravila za dostopanje in souporabo skupno
common used channels by equipment complying with EN 300
uporabljanih kanalov s pomoþjo opreme, ki ustreza EN 300 113 113;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements
2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene
under article 3.2 of the R&TTE Directive
zahteve þlena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE)
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM);Radio telephone transmitters and receivers for the
spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za
maritime mobile service operating in the VHF bands used on
pomorske mobilne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF in se
uporabljajo v domaþih vodah - 2. del: Harmonizirani EN, ki
inland waterways;Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
zajema bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM); Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications
spektrom (ERM) - Komunikacijski sistemi in oprema UHF za
systems and equipment; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 uporabo na krovu - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene
of the R&TTE Directive
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) at 10 GHz and
Veþtoþkovni video distribucijski sistemi (MVDS) v frekvenþnih
above
pasovih nad 10 GHz
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM); VHF radiotelephone equipment for general
spektrom (ERM) - Tehniþne karakteristike in merilne metode za
radiotelefonsko telekomunikacijsko opremo VHF in s tem v zvezi
communications and associated equipment for Class "D" Digital
Selective Calling (DSC); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 za opremo za razred "D" DSC (digitalnega selektivnega klica) - 2.
del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve þlena 3.2
of the R&TTE Directive
direktive R&TTE
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
(ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone
spektrom (ERM) - Tehniþne karakteristike in merilne metode za
equipment for the maritime mobile service operating in the VHF
prenosne radiotelefonske naprave VHF za pomorsko mobilno
službo, ki delujejo na pasovih VHF (samo za uporabo izven
bands (for non-GMDSS applications only); Part 2: Harmonized
GMDSS) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve
EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
þlena 3.2 direktive R&TTE
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for
Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN
Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in
za interaktivne satelitske terminale (SIT) in uporabnike satelitskih
geostationary orbit in the 27,5 to 29,5 GHz frequency bands
terminalov (SUT), ki oddajajo h geostacionarnim satelitom v
covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE
frekvenþnem obmoþju od 27,5 do 29,5 GHz, ter zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Directive
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for
Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani

Stran
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SISTEN 303 035-2

SISTEN 301 783-2

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN
za sprejemne satelitske terminale z manjšo anteno (VSAT) oddajne, oddajno-sprejemne ali sprejemne satelitske zemeljske
postaje v frekvenþnih pasovih 4 GHz in 6 GHz, ki zajema
bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Harmonizirani EN za globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM)
- Oprema za bazne postaje in ponavljalnike, ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE (GSM 13.21, razliþica 8.1.2 ,
izdaja 1999)
Fiksni radijski sistemi - Oprema in antene tipa toþka-toþka Generiþni harmonizirani standard za digitalne fiksne radijske
sisteme in antene tipa toþka-toþka, ki zajema bistvene zahteve
þlena 3.2 direktive 1999/5/EC (o radijski in telekomunikacijski
terminalski opremi (R&TTE))
Fixed Radio Systems;Multipoint equipment and antennas;
Fiksni radijski sistemi – Veþtoþkovna oprema in antene – Splošni
harmonizirani standard za veþtoþkovne digitalne fiksne radijske
Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio
systems and antennas covering the essential requirements under sisteme in antene, ki zajema bistvene zahteve þlena 3.2 direktive
article 3.2 of the Directive 1999/5/EC
1999-05-ES (R&TTE)
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters
Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP
(ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur
02) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve þlena
radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
3.2 direktive R&TTE
Harmonized EN for TETRA equipment covering essential
Prizemni snopovni radio (TETRA) - Harmonizirani evropski

81 / 7. 9. 2007 /

28.

27.

SISTEN 301 753

SISTEN 301 751

SISTEN 301 502

SISTEN 301 443

SISTEN 301 430

SISTEN 301 428

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for
Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only,
transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating
in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for
Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG
TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands
covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE
Directive
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for
Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmitand-receive, receive-only satellite earth stations operating in the
4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
Harmonized EN for Global System for Mobile communications
(GSM); Base Station and Repeater equipment covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (GSM
13.21 version 8.1.2 Release 1999)
Fixed Radio Systems; Point-to-Point equipment and antennas;
Generic harmonised standard for Point-to-Point digital fixed radio
systems and antennas covering the essential requirements under
article 3.2 of the 1999/05/EC Directive

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)
Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN
za sprejemne satelitske terminale z manjšo anteno (VSAT) Ooddajne, oddajno-sprejemne ali sprejemne satelitske zemeljske
postaje v frekvenþnih pasovih 11/12/14 GHz - ki zajema bistvene
zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE
Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN
za prenosljive zemeljske postaje (TES) za satelitsko novinarstvo
(SNG), ki delujejo v frekvenþnih pasovih 11-12/13-14 GHz, ki
zajema bistvene zahteve þlena 3.2 direktive R&TTE

Št.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

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
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Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for
planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of
Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470862 MHz (RRC-06)
Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for
the revision of the Stockholm 1961 Agreement (RRC-06Rev.ST61)
Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for
the revision of the Geneva 1989 Agreement (RRC-06-Rev.GE89)
Geneva, 2006

Regional Administrative Conference for the Planning of VHF
Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3), Geneva,
1984
European Broadcasting Conference in the VHF and UHF bands,
Stockholm, 23.06.1961

1.

OZNAKA
MA'02rev CO07
(www.ero.dk)

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, Constanta, 2007

SLOVENSKI OPIS
Posebni sporazum uprav evropske konference za poštno in
telekomunikacije (CEPT) za uporabo radiofrekvenþnega pasu
1452-1492 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (TDAB),
Maastricht, 2002, Constanta, 2007

Zakljuþni dokumenti Regionalne konference o
radiokomunikacijah za revizijo sporazuma Stockholm 1996
(RRC-06-Rev.ST61)
Zakljuþni dokumenti Regionalne konference o
radiokomunikacijah za revizijo sporazuma Ženeva 1989 (RRC06-Rev.GE89)
Ženeva 2006

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
Zakljuþni dokumenti Regionalne konference o
radiokomunikacijah za planiranje digitalnih prizemeljskih
radiodifuznih storitev v Regijah 1 in 3 v frekvenþnih pasovih 174
– 230 MHz in 470 – 862 MHz (RRC'06)

81 / 7. 9. 2007

C1.7. Sporazumi med upravami (administracijami) (www.apek.si):

4.

3.

GE'84
(Uradni list RS, št.
MP5/97)
ST'61
(Uradni list RS, št.
3/93)
GE'06

NASLOV
Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference
(Regions 1 and 3), Geneva, 1975

Št.

2.

OZNAKA
GE'75
(Uradni list RS, št.
3/93)

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)
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1.

C1.6. Mednarodni sporazumi:

requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 2:
Direct Mode Operation (DMO)

Stran
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WI'95 (Rev. CO'07)
(www.ero.dk)

HCM

FWA 3.5 GHz

FWA 26GHz

2.

3.

4.

5.

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

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 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, Belgije, ýeške Republike,
Nemþije, Francije, Madžarske, Nizozemske, Hrvaške, Italije,
Lihtenštajna, Litve, Luksemburga, Luksemburga, Poljske,
Romunije, Slovaške, Slovenije in Švice za koordinacijo frekvenc
med 29,7 MHz in 39,5 GHz za fiksne in kopenske mobilne
storitve,
(HCM Agreement), Vilnius, 2005
Sporazum med upravami Avstrije, ýeške Republike, Madžarske,
Poljske, Slovaške, 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,
Bratislava 05. 09. 2002

Posebni sporazum uprav evropske konference za poštno in
telekomunikacije (CEPT) za uporabo radiofrekvenþnih pasov 4768 MHz, 87.5-108 MHz, 174 230 MHz, 230-240 MHz in 14521492 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB),
Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996, Maastricht, 2002 in Constanta,
2007

Št.

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

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

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 and 1452-1492 MHz for Terrestrial Digital Audio
Broadcasting (T-DAB),
Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996, Maastricht and 2002, Constanta,
2007
Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the
Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands,
Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland,
Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the
Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for
fixed service and the land mobile service (HCM Agreement),
Vilnius, 2005
Agreement between the administrations of Austria, the Czech
Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Slovenia and
Ukraine on the frequency coordination for Fixed Wireless Access
(FWA) systems in the bands 3410 – 3500 MHz and 3510 –
3600 MHz,
Bratislava 05.09.2002
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FWA 28 GHz

NUJNI TETRA /1

NUJNI TETRA /2

NMT / TETRA

GSM PFB

E-GSM

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Št.

Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije. Hrvaške,
ýeške Republike, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije
za razdelitev preferenþnih frekvenc (obmoþij) v pasovih 410 –
420 / 420 – 430 MHz, 450,0 – 451,3 / 460,0 – 461,3 MHz,
Dunaj, 30. 09. 1994
Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške,
ýeške, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije za doloþitev
preferenþnih radiofrekvenþnih blokov v frekvenþnih pasovih 890
– 914 MHz in 935 – 959 MHz,
Dunaj, 30. 09. 1994
Sporazum med upravami Avstrije, Madžarske in Slovenije o
koordinaciji frekvenc v radiofrekvenþnih pasovih 880-890 MHz in
925 – 935 MHz (E-GSM),
Dunaj, 05. 02. 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
Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške,
ýeške Republike, Nemþije, Madžarske, Italije, Slovaške,
Slovenije in Švice za razdelitev preferenþnih frekvenc v
radiofrekvenþnih pasovih 380 – 385 MHz in 390 -395 MHz za
digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje,
01. 07. 2000
Sporazum med upravami za telekomunikacije Hrvaške,
Madžarske in Slovenije za razdelitev preferenþnih frekvenc v
radiofrekvenþnih pasovih 380 – 385 MHz in 390 – 395 MHz za
digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje

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

11250 /

Agreement between the telecommunications administrations of
Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy,
Slovakia, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of
preferential frequencies in the bands 380 – 385 MHz and 390 –
395 MHz for digital land mobile systems for the emergency
services, 1.7.2000
Agreement between the Telecommunication Administrations of
Croatia, Hungary and Slovenia concerning the allotment of
preferential frequencies in the bands 380 – 385 MHz and 390 –
395 MHz for digital land mobile systems for the emergency
services, 8.11.2001
Agreement between the telecommunications administrations of
Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak
Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential
frequencies (ranges) in the bands 410 – 420/420 – 430 MHz
450,0 – 451,3/460,0 – 461,3 MHz, Vienna, 30.9.1994
Agreement between the telecommunications administrations of
Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak
Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential
frequency blocks in the band 890 – 914/935 – 959 MHz, Vienna,
30.9.1994
Agreement between the administrations of Austria, Hungary and
Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands
880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), Vienna, 05.02.2002

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

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
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GSM-R

DCS 1800

GSM, DCS-1800

WBUHFS 450

UMTS/IMT2000

operaterjiAUTHRVSVN

operaterjiHRVHNGSVN

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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
Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in
Slovenije za izmenjavo podatkov o baznih postajah za javne
mobilne sisteme, GSM-900 in GSM-1800,
Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med administracijami Avstrije, ýeške Republike,
Nemþije, Madžarske, [Italije,] Liechtenstein-a, Slovaške
Republike, Slovenije in Švice o dodelitvi preferenþnih frekvenþnih
blokov v frekvenþnem pasu 450,0 – 457,4 / 460,0 – 467,4 MHz in
458,4 – 460,0 / 468,4 – 470,0 MHz,
Dunaj, 03.12.2004
Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in
Slovenije za koordiniranje v obmejnih podroþjih za sistem
UMTS/IMT-2000 v radiofrekvenþnih pasovih 1900 – 1980 MHz,
2010 – 2025 MHz in 2110 – 2170 MHz,
Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške in Slovenije glede
potrditve dogovorov med operaterji radiokomunikacijskih
sistemov,
Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med upravami Hrvaške, Madžarske in Slovenije glede
potrditve dogovorov med operaterji radiokomunikacijskih
sistemov,
Dunaj, 05. 02. 2002

Št.

Agreement between the Administrations of Croatia, Hungary and
Slovenia concerning the approval of Arrangements between
operators of radiocommunications networks, Vienna, 05.02.2002

Agreement between the Administrations of Austria, Croatia and
Slovenia concerning the approval of Arrangements between
operators of radiocommunications networks, Vienna, 05.02.2002

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
Agreement between the Administrations of Austria, Croatia,
Hungary and Slovenia concerning data exchange for base
stations operating in the public cellular mobile networks, GSM900 and GSM-1800, Vienna, 05.02.2002
Agreement between the Administrations of Austria, the Czech
Republic, Germany, Hungary, [Italy,] Liechtenstein, the Slovak
Republic, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of
preferential frequency blocks in the bands 450.000 – 457.400
MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 460.000 – 467.400
MHz and 468.400 – 470.000 MHz, Vienna, 3 December 2004
Agreement between the Administrations of Austria, Croatia,
Hungary and Slovenia on border co-ordination of UMTS/IMT2000 Systems in the frequency bands 1900 – 1980 MHz, 2010 –
2025 MHz and 2110 – 2170 MHz, Vienna, 05.02.2002

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
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Splošni akt o spremembah in dopolnitvah
Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o
zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih
storitev

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1) izdaja
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o spremembah in dopolnitvah
Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila
o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih
storitev
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Splošnega akta o vsebini in
obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list
RS, št. 81/04 in 118/05; v nadaljnjem besedilu: splošni akt) se
besedilo »podatkov in dokazil« nadomesti z besedo »prilog«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena splošnega akta se besedilo
»št. 43/04« nadomesti z besedilom »št. 13/07-UPB1«.
3. člen
Dodata se nova tretji in četrti odstavek 3. člena splošnega
akta, ki se glasita:
»(3) Najmanj 90 dni pred predvidenim prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajana javnih
komunikacijskih storitev je operater dolžan obvestiti Agencijo v
pisni obliki na obrazcu iz prvega odstavka tega člena. Operater mora v tem primeru opisati tudi način zagotavljanja trajne
hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno
obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno
s 107. členom zakona, zlasti pa navesti, kje bo tako hranjeno
gradivo dostopno.
(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero operater jamči,
da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu resnični in popolni.«
4. člen
(1) V drugi točki 4. člena splošnega akta se besedilo
»identifikacijsko številko za DDV« nadomesti z besedilom
»davčno številko«.
(2) V četrti točki 4. člena splošnega akta se za besedo
»začetka« doda vejica, beseda »ali« se črta, za besedo »spremembe« pa se doda besedilo »ali prenehanja«.
5. člen
(1) V naslovu 5. člena splošnega akta se beseda »dokazila« nadomesti z besedo »priloge«.
(2) Prvi odstavek 5. člena splošnega akta se v celoti nadomesti z besedilom: »Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 3. člena tega splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v
primeru, da je vlogo vložila pooblaščena oseba«.
(3) V drugem odstavku 5. člena splošnega akta se besedilo »z dokazili« zamenja z besedilom »s prilogami«.
6. člen
V drugi točki drugega odstavka 7. člena splošnega akta
se besedilo »identifikacijsko številko za DDV« nadomesti z
besedilom »davčno številko«.
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7. člen
V drugem odstavku 9. člena splošnega akta se besedilo
»če je za spremembo geografskega območja zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov«
črta in nadomesti z besedilom »če se je spremenilo geografsko
območje zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja«.
8. člen
(1) V 10. členu splošnega akta se na začetku drugega
odstavka doda »Najmanj 90 dni«. Stavek se nato nadaljuje z
malo začetnico.
(2) V desetem členu splošnega akta se doda nov tretji
odstavek:
»(3) Obvestilo o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih
storitev mora vsebovati tudi podatke o načinu zagotavljanja
trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja
in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za
celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo
skladno s 107. členom do 107.e členom zakona. Operater
mora navesti tudi kje bo tako hranjeno gradivo dostopno.«
(3) Sedanji tretji odstavek desetega člena, ki postane
četrti se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma
izvajanja javnih komunikacijskih storitev in po izpolnitvi vseh,
v osmem odstavku 5. člena zakona predpisanih, pogojev izda
potrdilo o izbrisu iz uradne evidence.«
9. člen
V 11. členu splošnega akta se pika na koncu stavka nadomesti z vejico, ki ji sledi sledeče besedilo: »razen v primeru
višje sile, ko se spremembo podatkov o predvidenem datumu
začetka ali spremembe zagotavljanja javnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev lahko
sporoči najkasneje v osmih dneh po predvidenem datumu.«
10. člen
(1) V 12. členu splošnega akta se spremeni naslov člena
v »prehodni določbi«.
(2) Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Operaterji, ki skladno s tretjim odstavkom 3. člena
splošnega akta obvestijo agencijo o prenehanju zagotavljanja
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajana javnih komunikacijskih storitev, so dolžni agenciji poročati o načinu
zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega
prestrezanja in hranjenju podatkov o prometu elektronskih
komunikacij za celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno s 107. členom zakona, zlasti pa kje
bo tako hranjeno gradivo dostopno, glede hrambe podatkov
pri telefonskih storitvah od 15. 9. 2007 dalje, glede hrambe
podatkov o dostopu do interneta, elektronski pošti in internetni
telefoniji pa od 15. 3. 2009 dalje.«
11. člen
Priloga splošnega akta se nadomesti z novo prilogo, ki je
sestavni del tega splošnega akta.
12. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3821-6/2007-3
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
EVA 2007-2111-0115
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
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Priloga

Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
Izpolni APEK
Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev

Osnovni podatki o operaterju
Izpolni fiziþna oseba
Ime in priimek
Naslov
Davþna številka
Matiþna številka
Kontaktna oseba, telefon,
e-pošta
Izpolni pravna oseba
Firma (polni naziv)
Firma (skrajšan naziv)
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka *
Registrska številka *
Zakoniti zastopnik
e-pošta zakonitega zastopnika
Kontaktna oseba, telefon,
e-pošta
Podatki o podružnicah v Republiki Sloveniji
Podružnica (polni naziv)
Sedež
Davþna številka
Matiþna številka
Registrska številka
Zakoniti zastopnik
e-pošta zakonitega zastopnika
Kontaktna oseba, telefon,
e-pošta
* Teh podatkov ne vpisujejo tuje pravne osebe!
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Naziv

012

Mednarodne storitve

GEOGRAFSKO OBMOýJE
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Medoperaterske storitve
021 Storitve posredovanja ali usmerjanja nacionalnega
� � �
prometa
022 Storitve posredovanja ali usmerjanja mednarodnega
� � �
prometa
Podatkovne storitve
041 Storitve ozkopasovnega dostopa do interneta (bitna hitrost
� � �
manjša ali enaka 144 kbit/s)
042 Storitve širokopasovnega dostopa do interneta (bitna
� � �
hitrost veþja od 144 kbit/s)
043
Storitve
dostopa do podatkovnih omrežij
� � �

� � �

Javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji
011 Nacionalne storitve
� � �

1. IZVAJANJE JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Sprememba

JAVNA KOMUNIKACIJSKA STORITEV

S križcem oznaþite vrsto obvestila, ki hkrati pomeni tudi izbiro javne komunikacijske storitve, o kateri nas obvešþate. Vpišite predvideni datum zaþetka, spremembe oziroma
prenehanja izvajanja javne komunikacijske storitve. Vpišite geografsko obmoþje izvajanja javne komunikacijske storitve.

PREDVIDENI
DATUM
zaþetka,
spremembe ali
prenehanja

Podatki o javnih komunikacijskih storitvah

Prenehanje

Št.

VRSTA
OBVESTILA
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Koda

Sprememba

Zaþetek

052

Prenos podatkov

063 Storitev posredovanja radijskih signalov po kabelskih
omrežjih
064 Storitev posredovanja televizijskih signalov po kabelskih
omrežjih
065 Storitev prenosa radijskih signalov preko satelitskih
sistemov
066 Storitev prenosa televizijskih signalov preko satelitskih
sistemov

� � �

� � �

zaþetka,
spremembe ali
prenehanja

GEOGRAFSKO OBMOýJE

stran 3

IZVAJANJA JAVNE KOMUNIKACIJSKE STORITVE

Št.

� � �

� � �

062 Storitev prenosa prizemeljskih televizijskih signalov

� � �

Storitve radiodifuzije
061 Storitev prenosa prizemeljskih radijskih signalov
� � �

� � �

Naziv

JAVNA KOMUNIKACIJSKA STORITEV

Storitve v javnem mobilnem omrežju
051 Govorne storitve
� � �

Prenehanje

VRSTA
OBVESTILA

PREDVIDENI
DATUM
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Naziv

JAVNA KOMUNIKACIJSKA STORITEV

� � �

� � �

Druge storitve

� � �

082 Druge vrste storitev (opiši vrsto storitev)

081 Storitve z dodano vrednostjo (vpiši katere)

072 Storitev dajanja komunikacijskih zmogljivosti v zakup

Storitve dajanja javnega komunikacijskega omrežja v zakup
071 Storitve dajanja vodov v zakup
� � �

Zaþetek

zaþetka,
spremembe ali
prenehanja

PREDVIDENI
DATUM
GEOGRAFSKO OBMOýJE
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OBVESTILA

Koda
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Koda

Sprememba

Zaþetek

Naziv

JAVNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

093

� � �

103

104

� � �

� � �

�

�

�

�

�

ZAGOTAVLJANJA JAVNEGA
KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

GEOGRAFSKO OBMOýJE
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Druga omrežja (opiši vrsto omrežja)

Omrežje IP/MPLS

�

�

102

� � �

Omrežje ATM

�

�

�

�

zaþetka,
spremembe ali
prenehanja

PREDVIDENI
DATUM

Št.

Javna paketno komutirana omrežja
101 Omrežje X.25, Omrežje z blokovnim posredovanjem (FR)
� � �

Drugo (opiši vrsto omrežja)

�

�

092

� � �

Javno mobilno telefonsko omrežje

�

Javna vodovno komutirana omrežja
091 Javno fiksno telefonsko omrežje
� � �

2. ZAGOTAVLJANJE JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ

Prenehanje

VRSTA OMREŽJA
Lastno

VRSTA
OBVESTILA

Zakupljeno

S križcem oznaþite vrsto obvestila, ki hkrati pomeni tudi izbiro javnega komunikacijskega omrežja, o katerem nas obvešþate. S križcem oznaþite tudi ali je omrežje vaše
lastno, zakupljeno ali lastno in zakupljeno. Vpišite predvideni datum zaþetka, spremembe oziroma prenehanja zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja in geografsko
obmoþje zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja.

Podatki o javnih komunikacijskih omrežjih
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113

114

� � �

� � �

Drugo (opiši vrsto omrežja)

Radijsko dostopovno omrežje (Wifi, WiMax, MMDS,…)

�

�

�

Omrežje zakupljenih vodov

112

Naziv

JAVNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

� � �

Zaþetek

�

Koda

Javna nekomutirana omrežja
111 Omrežje kabelske televizije
� � �

Sprememba

�

�

�

�

zaþetka,
spremembe ali
prenehanja

PREDVIDENI
DATUM
ZAGOTAVLJANJA JAVNEGA
KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

GEOGRAFSKO OBMOýJE
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Lastno

VRSTA
OBVESTILA
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Kratek opis javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih
storitev, ki vsebuje tudi opis znaþilnih fiziþnih (tehniþnih) in okoljskih lastnosti
omrežij in naprav ter naþin njihove izvedbe

IZJAVA
Izjavljamo, da s podpisom jamþimo za resniþnost in popolnost podatkov navedenih v tem
obvestilu.
Zakoniti zastopnik ali pooblašþena oseba:

/ime in priimek/

/podpis/

Datum :
Žig

Obrazcu je treba priložiti naslednje priloge:
1. Ustrezno pooblastilo v primeru podpisa pooblašþene osebe
Ustrezno izpolnjen obrazec vkljuþno s prilogami je treba poslati Agenciji za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana, priporoþeno po pošti.
Ta obrazec je prost plaþila upravne takse.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4174.

Dopolnitev priloge k Statutu Univerze
v Ljubljani

V skladu s 16. členom Statuta Univerze v Ljubljani sta
Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 29. 5. 2007 in Upravni
odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 14. 6. 2007 sprejela

DOPOLNITEV
priloge k Statutu Univerze v Ljubljani
V poglavju I., točka 1. (»Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani neposredno oziroma prek svojih članic v svojem
imenu in za svoj račun, so:«) se za dejavnostjo 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
vstavi dejavnost
74500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne
sile.
Št. 209-02/07
Ljubljana, dne 30. avgusta 2007
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.

Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

OBČINE
BREŽICE
4175.

Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja
za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi etnološkega spomenika

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02, 126/03 in 63/07 – v
nadaljevanju: ZVKD), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo
mesto je Občinski svet Občine Brežice na korespondenčni seji
dne 4. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi
etnološkega spomenika
1.
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Bizeljsko – Kelharjev toplar (EŠD 18583).
Spomenik stoji na parcelni številki 388 k.o. Bizeljsko.
Kelharjev toplar je sestavni del domačije Vrhovnica 5, ki
se nahaja severno od cerkve Sv. Vida na Janeževem vrhu.
2.
Opis objekta, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik
lokalnega pomena:
– Kelharjev kozolec predstavlja tip toplarja na tri pare
oken. Tovrstni tip kozolca ni pogost pojav v hribovitem območju
Bizeljskega;

– Kozolec s svojo konstrukcijo priča o starejšem načinu
gradnje oziroma postavljanja tovrstnih gospodarskih stavb, ko
kozolec še nima ganka in stopnic in brane služijo istočasno kot
roke oziroma konstrukcijski moment na kozolcu in hkrati na
toplarju ni videti posebnih okrasnih detajlov;
– Kozolec nam preko konstrukcije in oblike priča o svojem
stavbnem razvoju in znanju takratnih mojstrov;
– Hkrati nam priča o ohranjenosti njegove primarne dejavnosti, to pa sta funkciji sušenja in shranjevanja;
– Kozolec toplar ima letnico 182(7). Preliminarne dendrokronološe raziskave Biotehniške fakultete so kozolec datirale
v zadnjo četrtino 18. stoletja, zato predpostavljamo, da letnica
na kozolcu najverjetneje govori o datumu njegove prestavitve.
Toplar kot gospodarska stavba priča o gospodarjenju
in načinu življenja srednje velikega kmeta ter o njegovem
ekonomskem položaju v prelomu med 18. in 19. stoletjem.
Hkrati nam z ohranjeno dejavnostjo priča tudi o razvoju same
domačije.
3.
Varovano območje kulturnega spomenika obsega parc.
št. 388, k.o. Bizeljsko, ki je vrisana na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
Vplivno območje se opredeli s posebnim odlokom oziroma naknadno.
4.
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ter je v skladu z 11. členom tega zakona vpisan
v Register nepremične kulturne dediščine.
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Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut objekta;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in/ali
rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;
– prepoved vseh posegov v strukturo in arheološke plasti
znotraj spomenika razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov stavbe;
– oblikovanje območja okoli stavbe v skladu s konservatorskim programom, ki ga je izdelal Javni zavod RS za varstvo
kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto;
– znotraj varovanega območja spomenika je prepovedano
postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno
z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih
na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5.
Po predhodnem soglasju je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege
in dela vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih
kvalitet in njihovih dopolnitev, ki so natančneje definirani v
konservatorskem programu, ki ga je izdelal Javni zavod RS za
varstvo kulturne dediščine, Območne enote Novo mesto.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6.
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika,
dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7.
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi 16. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
Pristojni organ občinske uprave Občine Brežice mora v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka na podlagi 13. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine izdati lastniku spomenika
odločbo o varstvu.
8.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
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9.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62-1/2007
Brežice, dne 4. septembra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

4176.

Sklep o začetku postopka izdelave sprememb
in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del
kareja K

Na podlagi 57. člena in sedmega odstavka 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice
sprejel

SKLEP
o začetku postopka izdelave
sprememb in dopolnitev UN:
Mestno jedro – Brežice del kareja K
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno jedro – Brežice,
del kareja K (v nadaljevanju SDUN)
Ocena stanja
Ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice
(Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list SRS, št. 13/91,
37/94, 22/96, 77/97, 79/97, 47/96, 61/96, 10/99, 59/00, 27/01,
50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04 in
123/04) je predmetno območje opredeljeno kot mestno jedro s
stanovanjsko poslovno dejavnostjo. Obravnavano območje se
ureja z Ureditvenim načrtom mestno jedro – Brežice (Uradni list
RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05).
V uličnem nizu so nenaseljeni starejši objekti (hišna številka 9 in 10). Na zaledni dvoriščni strani v prečni smeri so
gospodarska poslopja, v nadaljevanju njive oziroma sadovnjak.
Objekti so v slabem stanju, in sicer so že vidne hude poškodbe
nekaterih delov objektov.
Razlogi
Na predvidenem območju so po veljavnem UN predvidene štiri gradbene parcele (št. 3, 4, 15 in 16). Za potrebe
urejanja območja je bila predvidena rušitev dvoriščnih objektov
in dozidava objektov Trg izgnancev 9 in 10 na parc. številkah
118/1, 118/2 in 114, k.o. Brežice. Razlog za začetek postopka
sprememb in dopolnitev je pobuda novega lastnika zemljišč,
ki želi na obravnavanem območju zgraditi nov poslovno-stanovanjski objekt dim. ca. 27/15 m ob Trgu izgnancev, višine
K+P+1+M in v dvoriščnem delu stanovanjski objekt velikosti ca.
27/11 m, višine K2+K1+P+1, ki jih ni mogoče umestiti v že izdelan občinski prostorski akt. Za potrebe objektov je predvidena
ureditev parkirišč v dvoriščnem delu na nivoju terena in garaže
na nivoju kleti 1. Glede na konfiguracijo terena ima zaledni
objekt predvidena stanovanja tudi na nivoju kleti 1, ter delno
predvideno klet 2 za shrambe in pomožne prostore.
2. Območje prostorskega načrta
Območje spremembe UN je opredeljeno na podlagi pobude investitorja in vplivnega območja, katerega obseg minimalno zajema gradbene parcele z oznakama 5 in 17 v kareju
K veljavnega UN, oziroma območje sprememb obsega parc.
št. 114, 115, 116, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, delno 127/2 in
delno 126, vse k.o. Brežice.
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V območje se, zaradi celovite rešitve prometne in druge
komunalne infrastrukture, lahko vključijo tudi druga območja
v neposredni bližini, kar bo natančneje definirano v samem
osnutku SDUN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– idejne projektne dokumentacije – prikaza stanja v prostoru,
– veljavnih planskih aktov in strokovnih podlag,
– izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb.
Upoštevati je potrebno vso veljavno obstoječo dokumentacijo in dejansko stanje vseh infrastrukturnih vodov na tem območju in si od upravljavcev Ie-teh pridobiti ustrezne podlage.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik.
4. Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta
in njegovih posameznih faz
– Sklep o pripravi SDUN;
– Izdelava osnutka SDUN načrta, izdelovalec SDUN;
– Pridobivanje smernic in odločbe o potrebi izdelave
CPVO, 30 dni;
– Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka
SDUN, izdelovalec SDUN;
– Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka SDUN, Občina Brežice, 7 dni;
– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka SDUN, Občina Brežice, izdelovalec SDUN, 30 dni;
– Izdelava stališč do pripomb, izdelovalec SDUN, Občina
Brežice;
– Obravnava stališč do pripomb na OS;
– Objava stališč do pripomb in obvestilo lastnikom o stališčih do njihovih pripomb, Občina Brežice;
– Priprava predloga SDUN, izdelovalec SDUN;
– Pridobivanje mnenj, izdelovalec SDUN, 30 dni;
– Izdelava usklajenega predloga SDUN za sprejem, izdelovalec SDUN;
– Priprava gradiva za sejo OS, Občina Brežice;
– Sprejem odloka SDUN na OS, Občina Brežice, izdelovalec SDUN;
– Objava odloka SDUN v uradnem glasilu, Občina Brežice.
Kolikor bo potrebno izvesti CPVO, bo ta postopek potekal istočasno z izdelavo SDUN v skladu z določili veljavnega
zakona.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
– Elektro Celje d.d.,PE Krško (električna energija),
– Savaprojekt (po pooblastilu Adriaplina) (plinsko omrežje),
– Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.o.o., (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov),
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Občina Brežice – za področje lokalnih cest in javnih
površin,
– Krajevna skupnost Brežice.
Kolikor se v postopku priprave SDUN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PP
načrta
Finančna sredstva za pripravo predmetnih SDUN načrta
zagotovi investitor oziroma pobudnik SDUN.
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7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-6/2007
Brežice, dne 22. avgusta 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE
4177.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del cene
• števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0441 €/KWh
1,5658 €/KW/mes.
0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 9. 8. 2007, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 27. 9. 2006.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 36/07), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 26. 9. 2006.
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 3. septembra 2007
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

4178.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina
1. Odjem plina do 250 m³ letno
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno

cena v €/m3
0,5808
0,3707
0,3671
0,3597

Uradni list Republike Slovenije
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju
cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od
1. 8. 2007 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 8. 2007.
V ceno zemeljskega plina je vključena tudi omrežnina za
uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, določena
z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 140/06).
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02,
8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2007 zaračuna še omenjena taksa v višini
0,0238 €/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek
na dodano vrednost.
Celje, dne 3. septembra 2007
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

LENDAVA
4179.

Pravilnik o sofinanciranju programov
spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja
v Občini Lendava za programsko obdobje
2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 7. seji dne 28. avgusta 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov spodbujanja
kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava
za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa področje uporabe, namen in cilje,
vrste pomoči in drugih ukrepov v Občini Lendava (v nadaljevanju: občina) na področju spodbujanja kmetijstva in
razvoja podeželja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi
(ES) 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in
srednje velika podjetja (UL L, št. 10, z dne 13. 1. 2001, str.
33, z vsemi spremembami), v skladu z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L,
št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3) – v nadaljevanju: Uredba
za skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogod-
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be ES pri pomoči de minimis (UL L, št. 379, z dne 28. 12.
2006) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na
kmetijah.
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom krepitve konkurenčne sposobnosti in razvoja podeželja v občini.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo
za:
– pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih
pomoči,
– pomoči de minimis,
– za druge ukrepe.

men:

3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena
87 (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvod« pomeni proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000; proizvodi,
ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki); proizvodi, ki posnemajo in nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3 (2) Uredbe Sveta
EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek
na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski
proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali
razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave
ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je upravičenec upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
»kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila,
določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
»slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal,
toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem
obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem
petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe
(ES) št. 1257/1999;
»podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo ali
malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004, str. 2);
»družinski člani« so člani družine, ki imajo isti naslov
stalnega prebivališča, kot je sedež kmetijskega gospodarstva v
okviru katerega kandidirajo na sredstva po tem pravilniku;
»kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, ki
izpolnjuje merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001.
4. člen
Vrste pomoči in ukrepov
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES)
št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87
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in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov,
in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljuje za
naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalne krajine in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za arondacijo,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1860/2004
z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju,
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki
se dodeljujejo za namene:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči in
pomoči de minimis, so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja ter za sofinanciranje prestrukturiranja
vinogradov.
5. člen
Pomoči ni mogoče odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%,
– za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne proizvode,
– kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– kritje dela prevoznih stroškov zbiranja mleka,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne oblike pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (na žival),
– plačilo stroškov reje plemenjakov.
6. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v
proračunu Občine Lendava v višini, ki je določena z odlokom
o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko
pridobivajo tudi iz drugih virov, vendar ne smejo preseči dovoljene višine.
7. člen
Državne pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku
se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi,
da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih,
občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev
je iz teh virov že pridobil. Upravičenec mora prejeta sredstva iz
državnih pomoči in pomoči de minimis voditi ločeno.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki
ni podjetje v težavah.
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II. DRŽAVNE POMOČI
(Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006)
8. člen
Najvišji znesek dodeljenih pomoči, ki velja za naložbe
posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z
omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih
virov so sredstva dodeljena.
9. člen
Državna pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti.
10. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
2. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z
omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in izpolnjujejo pogoje iz 22. člena
Uredbe (ES) št. 1698/2005.
3. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
4. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
4.1 posodabljanje kmetij,
4.2 urejanje pašnikov.
4.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča
oziroma nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov
za katere se uveljavlja pomoč (račun se priloži v zahtevku, po
odobritvi vloge za pomoč),
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– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
4.2 Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin
na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč (račun se priloži v zahtevku, po
odobritvi vloge za pomoč),
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
11. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Pomoč se lahko dodeli za naložbe namenjene ohranjanju
značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskem
gospodarstvu (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijskem gospodarstvu, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetijskega gospodarstva.
Cilj pomoči je obnavljanje in ohranjanje značilnosti kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska
poslopja), pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanje
proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 50% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za
ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 50% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki
nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih sredstev in objektov na območju občine, ki so vpisani v register kulturne dediščine in imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo, ali v njihovem
imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč (račun se priloži v zahtevku, potem
ko je vloga za pomoč odobrena),
– proizvodna sredstva ali objekt (tradicionalna stavba)
morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga
vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
12. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in
plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov
škodljivcev.
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Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročajo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje
izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne
vremenske razmere.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do
50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.
Upravičenci do pomoči:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini, ne
glede na lokacijo kmetijskega zemljišča.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
Potrebno je upoštevati določila nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
13. člen
Pomoč za arondacijo
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in
katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja, ne glede na
lokacijo kmetijskega zemljišča.
Pogoji za pridobitev, ki se jih priloži v zahtevku, potem ko
je vloga za pomoč odobrena:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske
dejavnosti.
14. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje
za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke, stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja
kakovosti in podobnih sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno
registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, ali v njihovem imenu pooblaščeni
vlagatelji.
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Pomoč se ne odobri za aktivnosti, ki so sofinancirane iz
drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Pogoji za pridobitev, ki se priložijo v zahtevku, potem ko
je vloga odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
15. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti primarnih kmetijskih pridelovalcev
ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem
sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
15.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
15.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
osebe,
15.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
15.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in
izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani in ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti,
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega
gospodarstva,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne
stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij
razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR
na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški za publikacije, kataloge in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične
podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju
občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev, ki se priložijo v zahtevku, ko je vloga
za pomoč odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
16. člen
Kumulacija
Kumulacija, skladno z 19. členom Uredbe Komisije (ES)
št. 1857/2006, ki določa, da najvišji zneski pomoči, določeni v
členih 8 do 15, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
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projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
III. POMOČI de minimis
17. člen
Upravičenci do dodelitve pomoči po pravilu de minimis
so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter z
nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in
kmetijske površine na območju občine. Upravičenci so lahko
tudi pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom
razvoja podeželja.
18. člen
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Pomoč de minimis se ne more dodeliti za iste upravičene
stroške kot državna pomoč.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.
19. člen
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s
širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in
nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini oziroma njihovi
družinski člani ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po
zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč.
20. člen
Promocija in trženje proizvodov in storitev
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne
kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke,
razstave, raziskave, svetovalne storitve …).

Uradni list Republike Slovenije
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko,
nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na
območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije
in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč.
21. člen
Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s
področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede
povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje
in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov.
IV. DRUGI UKREPI
22. člen
Projekti in programi za razvoj podeželja
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:
– sodelovanja v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu,
– sodelovanje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih aktivnostih za razvoj podeželja,
– naročil strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja,
– podpore informiranja javnosti o pomenu kmetijstva in
zdrave prehrane.
23. člen
Sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov
Ta člen opredeljuje pogoje za sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov kot to določa nacionalni letni predpis o
uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS,
št. 23/07).
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Namen ukrepa je prestrukturiranje vinogradniških površin,
ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerne glede
izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali
posajeni s sortami vinske trte, za katere ni ustreznega povpraševanja na trgu.
Bruto intenzivnost pomoči:
– občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med
vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter
hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka
o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določi Evropska komisija z odločbo.
Upravičenci do pomoči:
– pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in
vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.
Splošni pogoji upravičenosti so določeni v 17. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
Upravičeni stroški so opredeljeni v 20. členu Uredbe iz
prvega odstavka tega člena.
V. NAČIN DODELJEVANJA
24. člen
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene
v obliki dotacij.
Drugi ukrepi iz 21. in 22. člena se izvajajo kot materialne
oziroma nematerialne oblike sodelovanja občine.
25. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji
in po postopku, določenem v veljavnih predpisih, za vse druge
ukrepe pa v primeru, če tako določa poseben predpis.
26. člen
Postopek za dodelitev državnih pomoči in pomoči de minimis vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
27. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
28. člen
Za vloge manjših vrednosti (višina vrednosti se določi
v javnem razpisu) prejmejo upravičenci odločbo o dodelitvi
sredstev iz programa, z ostalimi uspelimi prijavitelji pa bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju kmetijskih programov v
Občini Lendava za posamezno leto.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski
upravni organ.
29. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov in v kolikor prejemnik pomoči
projekta ni izvedel ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi
tudi pravico do pridobitve sredstev iz pravilnika za naslednji
dve leti.
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VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 031-0163/2007-ba
Lendava, dne 28. avgusta 2007
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

METLIKA
4180.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Bočka, Metlika

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 36. člena Statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02, 93/05)
je županja Občine Metlika sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Bočka, Metlika
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa županja Občine Metlika začetek
in način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Bočka, Metlika (v nadaljevanju: SDZN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SDZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju:
ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno
z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi
ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SDZN)
(1) Za obravnavano območje je v letu 1997 sprejet zazidalni načrt Bočka, Metlika (Uradni list RS, št. 2/97, v nadaljevanju: ZN), ki do danes še ni realiziran.
(2) V Občini Metlika je vse večje povpraševanje po nakupu večjih gradbenih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.
(3) Sprejeti ZN je za investitorje neprimeren, ker ne ustreza današnjim zahtevam gradnje (večje gradbene parcele, razgiban tloris objektov, gradnja enostavnih objektov, upoštevanje
obstoječe parcelacije, ureditev dvosmernega prometa na internih prometnicah …).
(4) Občina Metlika zaradi družbenih in demografskih razmer nima več potreb po gradnji vrtca, pošte in šole, ki so bili
predvideni z obstoječim ZN, ker je v bližini že zgrajena nova
osnovna šola, v obstoječih vrtcih pa je upad otrok. Po veljavnem ZN predvidene površine za šport in rekreacijo se lahko
ohranijo v manjšem obsegu, vendar na drugi lokaciji v okviru ali
zunaj ZN, ali se koristijo obstoječe, ki so urejene v neposredni
bližini območja ZN, ob novi osnovni šoli.
(5) Po obstoječem ZN, predvidena cestna mreža do stanovanjskih objektov je poddimenzionirana, združen je motorni,
kolesarski in peš promet, kar je zelo nevarno, zato je potrebno
preveriti upravičenost in smiselnost predvidenih dostopnih poti
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do objektov (stanovanjskih cest), ki so širine 3 m, kar omogoča
le enosmerni promet.
3. člen
(območje SDZN)
(1) Območje SDZN obravnava zemljišča na parc.
št. 1028/2, 1028/1, 1027, 1024, 1020, 996, 997, 1002, 1004,
991, 1011, 1006/1, 4089, 1014/3, 1014/4, 1018, 1016, 1027,
1022, 1023, 1025, 1026/1, 1026/2, 4088, 475, 487/4, 473,
4087, 454, 461/9, 443/1, 443/2, 443/3, 450, 461/1, 461/6,
461/7, 461/8, 471/1, 471/2, 482, 478, 481/2, 481/3, 413/2,
412, 411, 444/1, 428/2, 428/1, 440, 438, 436/1, 435, vse k.o.
Metlika. Na zahodu območje meji z obstoječimi stanovanjskimi hišami in obrtno delavnico, na severu s poljsko potjo, na
vzhodu s kmetijskimi zemljišči, na jugu pa z magistralno cesto
Metlika–Novo mesto.
(2) Območje urejanja v SDZN je velikosti cca 12,50 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi
prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnikov SDZN, upoštevajoč smernice za
načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave SDZN se pridobijo naslednje
strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo
SDZN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave SDZN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon
o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05
– ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto (varstvo voda),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo
okolja),
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami),
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Ljubljanska cesta 47,
8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
5. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta, 8000 Novo mesto
(električna energija),
6. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika
(vodovod, kanalizacija, odpadki),
7. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto (telekomunikacije),
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8. Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva
2, 8000 Novo mesto,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto,
10. Krajevna skupnost Metlika,
11. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko
ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih
faz)
Faza

Rok izdelave

Nosilec

– sklep županje o začetku priprave SDZN

september, 2007

županja

– izdelava osnutka SDZN za pridobitev smernic

september, 2007

izdelovalec SDZN

– pridobivanje smernic

oktober 2007

izdelovalec SDZN

– usklajevanje smernic

november, 2007

izdelovalec SDZN

– izdelava dopolnjenega osnutka SDZN

november, 2007

izdelovalec SDZN

– javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave SDZN

december, 2007

Občina Metlika

– javna razgrnitev

december, januar,
2007

Občina Metlika

– izdelava gradiva za javno obravnavo

januar 2007

izdelovalec SDZN

– sodelovanje in obrazložitev na javni obravnavi

januar 2007

izdelovalec SDZN,
Občina, investitor

– izdelava stališč do pripomb

januar, februar, 2007

izdelovalec SDZN

– uskladitev stališč do pripomb z Občino Metlika
in investitorjem

februar, 2007

izdelovalec SDZN,
Občina Metlika, investitor

– obravnava stališč do pripomb

februar, marec, 2007

Občina Metlika, izdelovalec
SDZN

– obvestilo lastnikom o stališčih do njihovih pripomb

marec, 2007

Občina Metlika

– izdelava predloga SDZN za pridobitev mnenj

marec, 2007

izdelovalec SDZN

– pridobivanje mnenj

marec, april, 2008

izdelovalec SDZN

– usklajevanje mnenj

april, 2008

izdelovalec SDZN

– izdelava usklajenega predloga SDZN za sprejem

april, 2008

izdelovalec SDZN

– priprava gradiva za sejo OS

april, 2008

Občina Metlika

– sodelovanje in obrazložitev usklajenega predloga na seji OS in odborih

april, maj, 2008

izdelovalec SDZN,
Občina Metlika

– objava odloka o SDZN v Uradnem listu RS

maj, 2008

Občina Metlika

– izdelava končnega dokumenta

maj, 2008

izdelovalec SDZN

7. člen
(obveznosti s financiranjem SDZN)
(1) Izdelavo SDZN financira Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika.
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8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Metlika pošlje sklep Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 350/02/2007
Metlika, dne 30. avgusta 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MORAVSKE TOPLICE
4181.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (ZLS – UPB1, Uradni list RS,
št. 100/05, 21/06 - odl.US in 60/07) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 7. redni
seji dne 31. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih
zemljiščih:
– parc. št. 1155 – pot 3898,00 m2, pripisani k vložku
št. 141, k.o. Martjanci,
– parc. št. 2351 – pot 8017,00 m2, pripisani k vložku
št. 258, k.o. Ivanci,
– parc. št. 2360 – pot 1692,00 m2, pripisani k vložku
št. 258, k.o. Ivanci,
– parc. št. 2361 – pot 6891,00 m2, pripisani k vložku
št. 258, k.o. Ivanci,
– parc. št. 2362 – pot 5232,00 m2, pripisani k vložku
št. 258, k.o. Ivanci,
– parc. št. 1749 – pot 2313,00 m2, pripisani k vložku
št. 141, k.o. Bukovnica,
– parc. št. 1748/1 – pot 1049,00 m2, pripisani k vložku
št. 141, k.o. Bukovnica,
– parc. št. 1748/2 – pot 13245,00 m2, pripisani k vložku
št. 141, k.o. Bukovnica,
– parc. št. 1748/3 – pot 1321,00 m2, pripisani k vložku
št. 141, k.o. Bukovnica.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Moravske
Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/07-12
Moravske Toplice, dne 31. julija 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4182.

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine
Moravske Toplice v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92 in 76/05) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 7. redni
seji dne 31. 7. 2007 sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnikov Občine Moravske
Toplice v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov
Občine Moravske Toplice v telo 11. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta (v nadaljevanju: predstavniki) ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem
svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta 2 predstavnika ter lahko določi enega kandidata za
člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za predstavnike
ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za predstavnike lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta. Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih voli.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega
kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo priložiti
tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predlagatelji posredujejo predlog kandidatov za predstavnike oziroma člane državnega sveta komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev. Predlog mora
vsebovati osebne podatke kandidatov za predstavnike oziroma
za kandidata za člana državnega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov za predstavnike in
kandidatov za člane državnega sveta po abecednem vrstnem
redu in ga pošlje županu.
7. člen
Predstavnike se voli na seji občinskega sveta s tajnim
glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so
kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Voli se dva predstavnika.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred imeni največ toliko
kandidatov, kot se voli predstavnikov.
Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim
glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
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Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za člana državnega sveta tako, da obkroži zaporedno
številko pred imenom kandidata.
Določen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za predstavnike
oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako
najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi
takoj na seji občinskega sveta.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je
župan. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen
župan, se za predstavnika kandidature določi enega od podžupanov oziroma člana občinskega sveta.
11. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave mora najpozneje
30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji
seznam izvoljenih predstavnikov ter kandidaturo z osebnimi
podatki in pisnim soglasjem kandidata za člana državnega
sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih
sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov
občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati Pravila za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
št. 006-05/02-1-os z dne 1. 10. 2002.
Št. 006-01/07-1
Moravske Toplice, dne 31. julija 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

NAKLO
4183.

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Naklo

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 11. člena Statuta
Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 29/03) je Občinski
svet Občine Naklo na 7. seji dne 2. 8. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik na podlagi Uredbe Komisije št. 1857/2006 z
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES
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pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi
Uredbe št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3) –
Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo Komisije št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str.
5–10) ter priloga I k Uredbi Komisije št. 70/2001 z dne 12. 1.
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti
pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z
dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami) določa cilje
in ukrepe za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, upravičence, upravičene stroške, pogoje in postopke za uvedbo
in izvajanje posameznih ukrepov ter nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov in višina
sredstev za posamezne ukrepe)
Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja se zagotavlja iz proračuna Občine Naklo (v nadaljevanju občine).
Letni nabor ukrepov in višina sredstev za ukrepe se za
vsako leto določi s proračunom občine.
3. člen
(oblika, kumulacija in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se
dodeljujejo v naslednjih oblikah:
– dotacije,
– neposredno sofinanciranje obresti do višine referenčne
obrestne mere.
Pomoči, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 9. člena do
15. člena tega pravilnika so državne pomoči.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči,
ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s tem
pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine
pomoči:
– Za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo (člen 8) najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na
območjih z omejenimi dejavniki.
– Za ostale ukrepe (členi 9–12) se upošteva najvišja intenzivnost pomoči, ki je navedena pri posameznem ukrepu.
– Za ukrepe po pravilih de minimis (členi 13–15) pomoč
dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 €
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja
za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli
obdobju treh proračunskih let.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo merilom za majhna in srednja velika podjetja, kot je
opredeljeno v Prilogi I Uredbe (ES) št. 700/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma
sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz
področij pomoči,
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– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine,
– dijaki in študentje programov iz kmetijstva in gozdarstva.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki
so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja, oziroma podjetja nad 250 zaposlenimi
ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev že prejeli
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
– naložbo ali storitev že zaključili (ne velja za ukrep:
transport),
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega
ali EU proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v obdobju 2007–2013 so:
– zagotoviti večjo konkurenčnost ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
– ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega
prostora,
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
– izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
– spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
6. člen
(Splošna določila)
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku
pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne
podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi,
časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in
zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti zaključene pred zadnjim
izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o
javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da
je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika,
za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati
naslednjih 5 let.
7. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
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A. Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
2. Nove investicije za delo v gozdu
3. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
C. Ostali ukrepi:
1. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in
gozdarskih programih
2. Delovanje društev
3. Raziskovalne naloge
4. Izvajanje lokalne razvojne strategije LEADER.
II. UKREPI
A. UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME
8. člen
(Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo)
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Z ukrepom se bo dvignila konkurenčnost primarnega sektorja, saj sta na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega pomena za ohranitev
in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za
izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep
bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in
preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in
izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer
ali standardov za dobro počutje živali.
Predmet:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo
– naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke)
za prirejo mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo
opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih
trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno
s pripadajočo opremo;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti
kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo vsaj 25%
zmanjšanje porabe vode;
– naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti do
kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti …).
2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom
dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji: skladno s
predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na
prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
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Podpore za naložbe v prilagajanje novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja
do konca prehodnega obdobja. Obdobje dodeljevanja pomoči
bo opredeljeno v javnem razpisu.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, pravne in fizične
osebe, majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v
Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
– Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin.
Za en ha primerljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1
ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha
pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8
ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov
ali drugih površin.
– Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in
podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe).
– Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno
dovoljenje ...) – kjer je to potrebno.
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi
o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske
mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali
vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi
MKGP.
Specifični pogoji upravičenosti za: 1: Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material,
– rejo govedi,
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je
le-ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva,
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
– Upravičenec mora poleg vloge zahtevane v razpisu predložiti načrte ureditve; vsebine načrtov se določijo v razpisu:
– Za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva
s popisom opreme in tehnologije reje.
– Za posodobitev skladišč: tehnološki načrt ureditve
skladišča s popisom del, opreme in tehnologijo.
– Za ureditev trajnih nasadov: tehnološki načrt ureditve
trajnih sadnih nasadov.
– Za obnovo namakalnih sistemov: načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za 25%.
– Za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše.
– Za naložbe v poti (poljske, dovozne …) in kmetijska
zemljišča na kmetijskih gospodarstvih: izdelan tehnološki načrt
ureditve zemljišča ali dostopov.
Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom v živinorejski proizvodnji
– Podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi.
– Po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o
ustreznosti).
Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
– Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela
(rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska,
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krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in
druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in
dodatna dela).
– Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz),
njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
– Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Specifični stroški za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo:
– nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo ...),
– informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
nitratna direktiva ni mogoča,
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo; oprema za osvetljevanje in senčenje; oprema za
zračenje oziroma ogrevanje; oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje),
– pri obnovi namakalnih sistemov; stroški za nakup opreme, če se taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%,
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino,
– pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti,
dovozne poti, zemljišča): stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja …; razen drenažnih del.
Specifični stroški za 2.
Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom
dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
– električna oprema (svetila, električna instalacija …),
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali,
avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi …).
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
9. člen
(Varstvo tradicionalnih krajin in stavb)
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Cilji: Z ukrepom bomo podprli manjše investicije v obnovo
objektov, ki imajo poseben pomen za ohranjanje stavbne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, povezanih z osnovno dejavnostjo na kmetiji (kozolci, kašče, sušilnice sadja, čebelnjaki,
žage, mlini ...) in pripravljalno dokumentacijo, če je povezana
z začetno naložbo.
Predmet:
Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov in sicer:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...);
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– za naložbe namenjene ohranjanju proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti
tradicionalno stavbo (objekt).
Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine
upravičenec predloži izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če so le te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt),
– vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Do pomoči niso upravičeni objekti, ki so sofinancirani s
strani Republike Slovenije in EU.
Upravičeni stroški:
– priprava dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja,
arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis
del ...);
– nabava materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje gradbenih in obrtniških del: gradbena
in obrtniška dela zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska,
parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska,
vodovodna in druga inštalaterska dela, in dodatna dela). Pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del).
Višina pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% upravičenih stroškov,
– za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah do 60%
upravičenih stroškov oziroma do 75% na območjih z omejenimi dejavniki, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
10. člen
(Pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Ukrep bo vzpodbudil kmetijska gospodarstva k zavarovanju pridelkov in živine, saj prenekatere kmetije do sedaj niso
zavarovale pridelkov in živine in zato ob neugodnih vremenskih
razmerah ali boleznih pri živalih utrpijo veliko škodo.
Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živine v skladu z nacionalnimi
predpisi, o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov
ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje
posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele,
spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer
bolezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Zavarovalne pogodbe sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto, niso upravičene do sofinanciranja.
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Upravičeni stroški:
– Sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave)
za eno rastno dobo.
– Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali
(pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko
napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega
zakola zaradi bolezni) za 1 zavarovalno leto.
Višina pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanicranja zavarovalne premije in nacionalnega proračuna do
50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
11. člen
(Pomoč za zaokrožitev zemljišč)
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Ukrep bo vzpodbudil menjavo kmetijskih zemljišč
med kmetijskimi gospodarstvi v občini.
Predmet:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
predloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da je bila
izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 50% dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
12. člen
(Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu)
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z ukrepom želimo doseči boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva
in s tem dolgoročno sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
– So izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti
iz predmetov te podpore in bodo izbrani na podlagi javnega
razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti,
da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
– Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev
izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom.
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– Za predstavitvi v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega
območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom
v primarni kmetijski pridelavi:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih
stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški publikacij
ocenjevanja izdelkov.
– publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov
in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
B) DE MINIMIS
13. člen
(Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah)
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev
in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo
poslovnih idej nosilcev in članov kmečkega gospodarstva. Podpiramo kmetijska gospodarstva, ki bodo obstoječo primarno
dejavnost z zagonom in širjenjem dopolnilne dejavnosti dvignili,
povečali konkurenčnost kmetije in zagotovili dodatni vir dohodka, kar bo dolgoročno vplivalo na obstoj primarne dejavnosti
na kmetiji. Z ukrepom želimo vzpodbuditi tudi konkurenčnost
kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo (delo v gozdu)
ter z naložbami zagotoviti varnejše delo v gozdu.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in
širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj
in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa),
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji:
(gostinska in negostinska dejavnost);
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo
s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev,
podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti.
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Upravičenci: kmetijska gospodarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejav-

– Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči.
– Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en
ha primerljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha
njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha
pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin,
8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov
oziroma drugih površin.
– Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
– Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer
je to potrebno).
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi
o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces
dela dopolnilne dejavnosti.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
– Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil
sredstva po tem pravilniku mora upravičenec opravljati vsaj še
5 let po zaključeni investiciji.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine
potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
– Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne
surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja
pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na
kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg
kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
– Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
– Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov
in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih
surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
– Gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela
(rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska,
krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska,
vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov
(nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
– Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
– Računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi.
– Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana
s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne
dejavnosti.
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Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih
let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
14. člen
(Nove investicije za delo v gozdu)
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v
gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
Predmet: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in
manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom).
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela
v gozdu.
– S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec
uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša
gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna
oprema za delo v gozdu …).
Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
15. člen
Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in
gozdarstva
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z
ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva, kar bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– svetovalne storitve,
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci: Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na
podlagi javnega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da
je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec
je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki:
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udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji
mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom
iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
– stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi,
razstave ...): stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine
razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški
publikacij ocenjevanja izdelkov,
– širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski
poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški,
stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave,
– promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov
in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta,
kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
II C OSTALI UKREPI
16. člen
Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in
gozdarskih programih
Namen: zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in gozdarstvu.
Upravičenci:
Dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz področja
kmetijstva in gozdarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak ima stalno prebivališče v občini.
Specifični pogoji upravičenosti:
– potrdilo v vpisu.
Višina pomoči:
– do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.
17. člen
(Delovanje društev in njihovih združenj)
Namen: društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj
in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Zato jih je
potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju.
Predmet: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih
oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci: Društva in njihova združenja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva registrirana za delovanje na območju občine ali
delujejo na območju občine.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
– Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
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Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev (stroški delovanja).
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
18. člen
(Raziskovalne naloge)
Namen je vzpodbuditi kakovostne raziskovalne naloge s
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Upravičenci: šole, dijaki in študentje.
Splošni pogoji:
Časovno definirana in finančno ovrednotena izdelava
naloge.
Upravičeni stroški:
Stroški izdelave nalog.
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
19. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju
delovnih mest in kakovosti življenja na podeželju.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo,
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo,
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR
UPRAVIČENCEV
20. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega
javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije
ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča direktor
občinske uprave s sklepom, kjer opredeli višino odobrenih
sredstev, opravičljive stroške in namen pomoči za posamezen
ukrep.
Občina poroča ministrstvu pristojnemu za nadzor državnih pomoči o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in
namenih, kot je to določeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to
področje.
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21. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep,
kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in
vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na
razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep
znotraj okvira javnega razpisa.
22. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija,
ki jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z
navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in
predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
23. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo
v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Na podlagi zapisnika iz 24. člena odloči
o vloženih zahtevkih direktor občinske uprave najkasneje v 45
dneh po izteku razpisnega roka. V sklepu se opredeli namen,
višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen
ukrep. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. Pristojni organ za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
24. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način
in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
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25. člen
(vračilo sredstev)

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali
storitev ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili mora občini
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti
novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
26. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za Občino Naklo in za uresničevanje strategije Lokalne akcijske skupine, ki deluje na območju
občine.
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št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za
skupinske izjeme), in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (UL L, št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za
naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah, ter
z Uredbo Sveta (ES), št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005,
o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L, št. 277 z dne 21. 10. 2005,
str. 1–40).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja za obdobje 2007–2013 v Občini Polzela
(v nadaljevanju: občina), se zagotavljajo v proračunu občine.
Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Polzela za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)

IV. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 330-0007/2007-8
Naklo, dne 13. avgusta 2007
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

POLZELA
4184.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Polzela za programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 6. redni
seji dne 30. 8. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za
programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti
pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L, št. 10
z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju priloga 1 Uredbe (ES), št. 70/2001, v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L,

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama
v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo,
dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50
zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
– »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »mikro-podjetja« imajo manj kot 10 zaposlenih in manj
kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju: OMD);
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 1698/2005;
– »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen
štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10.
2004, str. 2).Podjetja v težavah pomeni, ko ni zmožno z lastnimi
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sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj
gotovo ogrozile obstoj družbe.

(4) za ukrep iz 18. člena:
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.

5. člen

II. UKREPI

(vrste pomoči)

POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE
IZJEME

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo
preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
Pravna podlaga
Uredba Komisije (ES)
št. 1857/2006 z dne
15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči
za majhna in srednje
velika podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov)

Uredba Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne
15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis
Ostali ukrepi občine

ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(4. člen Uredbe)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in
stavb (5. člen Uredbe)
3. Premestitev kmetijskih poslopij v
javnem interesu (6. člen Uredbe)
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (12. člen Uredbe)
5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe)
6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe)
7. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu (15. člen Uredbe)
8. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(16. člen)

9. Izvajanje lokalne razvojne strategije (18. člen)
6. člen
(splošni cilji)

Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na
območju Občine Polzela so:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
– povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– spodbujanje diverzifikacije.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
(1) za ukrepe iz 8. do 12. člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo merilom za majhna in srednje velika podjetja, kot je
opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na
območju Občine Polzela in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 14. člena:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz
ukrepa tehnična pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 16. člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih
dejavnosti);

8. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti;
– povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja;
– dvig kakovosti v pridelavi;
– povečanje zaposlenosti;
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo
opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za hmelj, vključno s
pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% vrednosti
celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni
del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter
prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih
nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno
s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se
pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo
pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo
na tem področju.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
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– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso
podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje
pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame in gnojišče niso
opravičljiv strošek za namen izpolnjevanja standarda nitratne
Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali
postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje,
nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor
(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna
dela in material za drenažo;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da
doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč; oprema za namakanje in namakalna dela, razen če
taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– nakup enoletnih rastlin;
– investicije v naložbe trgovine;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi
dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči po-
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veča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti
pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005).
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi
dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
9. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora
in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se
bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno
postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove,
popis del, konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih
stroškov;
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60%
dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD; pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
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10. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
(6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi
premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za
ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
Cilj ukrepa:
Upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopji v
javnem interesu, ki je opredeljena s pravno podlago.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa občine, opredeljena s pravno podlago.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Podpore se ne dodelijo za:
– za že izvedena dela,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja
zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na
ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po
premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek
vsaj 55% na ostalih območjih ali 45 na OMD%;
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na
OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti.
Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 55% na
ostalih območjih ali 45% na OMD.
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
11. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z
naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale
zaradi bolezni živali.
Cilj ukrepa:
Zmanjševanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno
pogodbo za tekoče leto.
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Pogoji upravičenosti:
– izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodo pristojno ministrstvo za
kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del
površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do
50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni;
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
12. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in
neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večje interes za zamenjavo in komasacijo kmetijskih zemljišč
na območju občine in s tem povečati gospodarsko uspešnost
kmetijskih gospodarstev.
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov pravnih in
upravnih postopkov, nastalih z zaokrožitvijo in zemljišč.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški pravnih in upravnih postopkov in stroški
pregleda.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov in stroški pregleda.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
13. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo
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možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti.
Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje
podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode;
– utrjevanje tržnega položaja kmetov;
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov;
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme
kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
Skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije.
Pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so
registrirane za to dejavnost.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov, če so v zvezi
z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov, in sicer:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine;
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU;
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij;
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam
kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
14. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za boljšo
učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih pridelovalcev
ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost
preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, publikacij, spletišč in sodelovanja na tekmovanjih;
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– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Občina z izvajalci (upravičenci) sklene pogodbo, v kateri
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in
ostala dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali
druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo
programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom:
– stroški dela nadomestne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja in izobraževanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
(2) najmanjši/največji upravičeni stroški: bo določen z javnim razpisom.
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15. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 8 do 14 tega
pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES
št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po
členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
3) Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO » de minimis«
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
16. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1
(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih krmil za
živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost
– ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije,
prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice,
vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na
kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega
cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
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Pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme
in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– naložba mora biti v skladu s standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
(1) bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(2) najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: bo določen z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
17. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
III. OSTALI UKREPI OBČINE
18. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju
delovnih mest in kakovosti življenja na podeželju.
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Cilj ukrepa:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa lokalne
akcijske skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina.
Pogoji upravičenosti:
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine in sicer:
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
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24. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 331-35/2007
Polzela, dne 30. avgusta 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

PUCONCI
4185.

IV. MERILA IN KRITERIJI
19. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku
bodo podrobneje določena v javnem razpisu.
V. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI
20. člen
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopku, določenem v
veljavnih predpisih.
K vlogi za dodelitev sredstev bodo upravičenci poleg
ostalih, z razpisom zahtevanih podatkov morali obvezno priložiti izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še
ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov. Če pa je, njeno višino pridobi občina od
izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo.
Do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.
21. člen
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se
bodo uredile s pogodbo.
Pred sklenitvijo pogodbe bo občina upravičencu izdala
sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep in namen.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija,
ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti.
VII. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 37/03).

Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN) Občine Puconci

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine
Puconci (Uradno prečiščeno besedilo – UPB-1) (Uradni list RS,
št. 66/07) je župan Občine Puconci dne 17. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Puconci
črta

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega na-

Občina Puconci je ob svojem nastanku leta 1995 prevzela
veljavne prostorske akte bivše Občine Murska Sobota, katere
del je bila. Planske akte za svoje območje je občina večkrat
spreminjala, nazadnje v letu 2004, vendar le-ti kljub temu ne
zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Vsakokratne spremembe prostorskih sestavin planov so se
nanašale predvsem na spremembo namenske rabe kmetijskih
zemljišč zaradi pretežno stanovanjske gradnje. Tudi v prostorskem načrtu gre pretežno za uskladitev interesov po rabi
zemljišč z določeno namensko rabo.
Zaradi ugodne geografske lege, odsotnosti večjih industrijskih objektov, dobre dostopnosti do vseh javnih in družbenih
funkcij ter pretežne lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih
objektov, predstavljajo skoraj vsa naselja v občini kvalitetno bivalno okolje. Zato narašča interes po gradnji, prebivalci pa želijo v domači občini zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo
ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah ter
turizmu. Osnovni namen razvoja v občini je torej zadržati ljudi
v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi druge dejavnosti. Zato bo občina v postopku priprave prostorskega načrta
omogočila občanom, da se vključijo v postopek priprave tudi z
novimi pobudami za spremembo rabe zemljišč.
Prostorski načrt Občine Puconci bo kot temeljni občinski
akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega
razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko
rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru
ob upoštevanju varstvenih zahtev. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine
Puconci in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci. Predvsem pa bodo v prostorskem načrtu
ponovno preverjena poselitvena območja in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj naselij. Poseben poudarek
bo dan značilni razpršeni poselitvi v vinorodnih območjih.
Priprava prostorskega načrta občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.
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2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občinski prostorski načrt se bo pripravil na podlagi analize
stanja prostora. Za načrtovane večje spremembe namenske
rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni predvideni posamezni posegi. Za večje
posege se načrtujejo tudi variantne rešitve, za naselji Puconci
in Mačkovci pa tudi urbanistične zasnove. Vse strokovne podlage se izdelajo v sklopu Prostorskega načrta.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega
načrta se pričnejo z javnim razpisom za izbor pripravljavcev gradiv (za prostorski načrt in za okoljsko poročilo). Izbrani načrtovalec izdela osnutek prostorskega načrta v 90 dneh od veljavnosti
pogodbe. Osnutek prostorskega načrta občina posreduje na
Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za
načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne
gospodarske infrastrukture. Po pridobitvi smernic ministrstvo
na pobudo občine izvede tudi postopek usklajevanja prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi
smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega načrta in okoljsko
poročilo (če bo le-to potrebno) se javno razgrneta za najmanj 30
dni (predvidoma v februarju 2008). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve ter priprava dopolnjenega
predloga prostorskega načrta in okoljskega poročila (marec, april
2008). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu aprilu.
Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Puconci je
predvidena maja 2008, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa Vlade o usklajenosti.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in
upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in
posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s
svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
– področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave,
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, ul.
arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256 b, 9231 Beltinci;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana;
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17. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
18. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
19. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljublja-

20. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Puconci ter posreduje Ministrstvu za
okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-0002/2007
Puconci, dne 17. avgusta 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
4186.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska
Bistrica

Na podlagi 57. in 4. točke 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) je županja dne
3. 8. 2007 sprejela

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za centralna naselja
v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o
začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v
Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02), so v izvedenih spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica, spremembe 2000, 2003, pobudah zainteresiranih
investitorjev za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišča, ter v odcepitvi dveh območij iz Občine Slovenska Bistrica,
kateri so urejala določila PUP-a. Zaradi določenih novih stavbnih
zemljišč v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine na območju centralnih naselij, glede na
pobude občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in
gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe individualna
gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih dejavnosti, rekreacije, infrastrukture, ter zaradi ostalih sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine in teritorialne spremembe in pristojnosti urejanja prostora, je potrebno spremeniti
in dopolniti tudi veljavne začasne prostorske ureditvene pogoje
za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02 – nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP-a).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev so v uskladitvi s prostorskimi sestavinami
veljavnih planskih aktov in v vsebinski preveritvi nekaterih določil PUP-a. Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in
uskladitve PUP, je v postopku priprave odloka smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila PUP-a, za katere bo praksa
in izkušnje pokazale, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti in
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dvomi o ustreznosti, npr. določila o velikosti gradbene parcele,
in drugo. Zaradi navedenega je potrebno, da se odlok pripravi
v obliki, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja.
2. člen
Izdelava potrebne prostorske dokumentacije
in strokovnih rešitev
Za ustrezno ureditev pravne podlage za poseganje v
prostor je potrebno spremeniti tekstualni in grafični del odloka.
Ker gre za uskladitev meja ureditvenih območij s prostorskim
planom občine, variantne rešitve niso predvidene. Načrtovalec
sprememb in dopolnitev odloka izdela variantne rešitve in potrebne strokovne podlage, kolikor se potreba pokaže kasneje
v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka, če takšna
potreba izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
in njegovih posameznih faz
izdelava osnutka sprememb in dopolnitev odloka
pridobivanje smernic za načrtovanje in
obvestilo o CPVO
izdelava strokovnih podlag, okoljskega
poročila
izdelava dopolnjenega odloka
posredovanje dopolnjenega odloka
in okoljskega poročila ministrstvu v
pregled
javna razgrnitev dopolnjenega odloka in
okoljskega poročila
javna obravnava, obravnava na občinskem svetu
predaja pripomb in predlogov načrtovalcu
opredelitev načrtovalca do pripomb in
predlogov
stališča do pripomb in predlogov
izdelava predloga odloka
pridobitev mnenj na predlog odloka in
potrdilo o sprejemljivosti vplivov odloka
– PUP na okolje
sprejem usklajenega predloga odloka
– PUP

30 dni

Uradni list Republike Slovenije

ribor

– KABEL TV d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 Petrovče
– ELES Slovenije, Pekrska ulica 20, 2216 Studenci, Ma-

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
– DARS, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje
– Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev odloka izkazalo, da so tangirani.
5. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in
dopolnitev odloka
Izdelava sprememb in dopolnitev odloka se financira iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica.
6. člen
Veljavnost in objava sklepa

30 dni
v času pridobivanja
smernic
15 dni
15 dni

prične 7 dni po objavi
javne razgrnitve in
traja 30 dni
v času javne razgrnitve
7 dni po zaključeni
javni razgrnitvi
7 dni od predaje
pripomb
7 dni od opredelitve
načrtovalca
15 dni

30 dni
na seji občinskega
sveta po pridobitvi
mnenj

4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61,1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c.
20/II, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon
12, Slovenska Bistrica
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa 15,
2000 Maribor

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Poljčane.
Št. 3505-55/2007-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 3. avgusta 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

ŠENTRUPERT
4187.

1. Rebalans proračuna Občine Šentrupert za
leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 19. ter 95. člena Statuta Občine Šentrupert je
Občinski svet Občine Šentrupert na 2. dopisni seji dne 31. 8.
2007 sprejel

1. R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Občine Šentrupert za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in
2008 (Uradni list RS, št. 56/07) se prva alinea prvega odstavka
17. člena spremeni tako, da se glasi:
»pri tekočih odhodkih konta – 40 in tekočih transferih konta – 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati
(80%) teh pravic porabe v proračunu za leto 2007 in 2008«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 204/07
Šentrupert, dne 3. septembra 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

4161.

Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet

4162.

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o metodologiji oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih
storitev in omrežij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav
Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim
postopkom
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z
vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem

4163.
4164.
4165.
4166.
4167.

4168.
4169.
4170.
4171.

4172.
4173.

4174.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
11270
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Moravske Toplice v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta
11270

4183.

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Naklo
11271

4184.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za
programsko obdobje 2007–2013
11278

11094

4185.

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Puconci
11284

11096

4186.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica
11285

4187.

1. Rebalans proračuna Občine Šentrupert za leto
2007
11286

VLADA

MINISTRSTVA

Pravilnik o boleznih živali
Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega
izvora pri uvozu iz tretjih držav
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju
hranilne vrednosti živil

11081
11088
11093
11093

11096
11143

11148

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
11149
Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju
javnih komunikacijskih storitev
11252

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

11260

OBČINE
4175.
4176.

4177.
4178.

BREŽICE

Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni
spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
11260
Sklep o začetku postopka izdelave sprememb
in dopolnitev UN: Mestno jedro – Brežice del
kareja K
11261

CELJE

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
11262
Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
11262

LENDAVA

4179.

Pravilnik o sofinanciranju programov spodbujanja
kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava
za programsko obdobje 2007–2013
11263

4180.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Bočka, Metlika
11268

METLIKA

NAKLO

POLZELA

PUCONCI

SLOVENSKA BISTRICA

ŠENTRUPERT

11145

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Dopolnitev priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

MORAVSKE TOPLICE

4181.
4182.

11081

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 81/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe

6249
6264

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov

6267
6273
6279

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
6280
Objave gospodarskih družb
6281
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih
družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6281
6281
6284
6286
6288
6288
6289
6291
6292
6294
6294
6295
6295
6295
6298
6300
6302
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ne prezrite

DAVČNI PREDPISI
Novi davčni predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2007
1. knjiga: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
2. knjiga: Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
3. knjiga: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Z ALOŽBA

Ob nakupu vseh treh knjig
Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


20-odstotni popust!

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

DAVČNI PREDPISI (Trda vezava)
– 1. knjiga: cena
2.600 SIT – 10.84 EUR
– 2. knjiga: cena
3.400 SIT – 14,19 EUR
– 3. knjiga: cena
3.900 SIT – 16,27 EUR
– vse tri knjige:
7.920 SIT – 33,05 EUR

Podjetje

Število izvodov
Število izvodov
Število izvodov
Število izvodov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna, vam bomo poslali naročene knjige in račun.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

