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DRŽAVNI ZBOR
4189.

Sklep o potrditvi mandatov poslancem
Državnega zbora, izvoljenim na volitvah
21. septembra 2008

Državni zbor je na podlagi poročila Mandatno-volilne komisije na 1. seji dne 15. oktobra 2008, na podlagi 7. člena
Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOJF-1) in 13. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo), sprejel naslednji

SKLEP
Potrdijo se mandati vsem poslancem Državnega zbora,
izvoljenim na volitvah 21. septembra 2008, po seznamu izvoljenih kandidatov:
1. BOGDAN BAROVIČ, roj. 31. 7. 1955, s stalnim prebivališčem v Trbovljah, Gimnazijska cesta 5;
2. ROBERTO BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, s stalnim
prebivališčem v Bertokih, Ob spomeniku 6, Koper;
3. SAMO BEVK, roj. 27. 8. 1956, s stalnim prebivališčem
v Idriji, Mestni trg 4;
4. MARJAN BEZJAK, roj. 23. 10. 1960, s stalnim prebivališčem v Voličini, Zg. Voličina 75 b;
5. FRANC BOGOVIČ, roj. 2. 2. 1963, s stalnim prebivališčem v Koprivnici, Koprivnica 39;
6. MIRKO BRULC, roj. 2. 10. 1946, s stalnim prebivališčem v Šempasu, Vitovlje 88b;
7. RENATA BRUNSKOLE, roj. 25. 4. 1970, s stalnim
prebivališčem v Suhorju, Hrast pri Jugorju 1 A;
8. ALAN BUKOVNIK, roj. 23. 9. 1970, s stalnim prebivališčem v Radljah ob Dravi, Koroška cesta 62;
9. ANTON COLARIČ, roj. 24. 8. 1954, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Petričeva ulica 15;
10. FRANCE CUKJATI, roj. 15. 2. 1943, s stalnim prebivališčem v Lesnem Brdu, Lesno Brdo 72;
11. MILAN ČADEŽ, roj. 11. 5. 1966, s stalnim prebivališčem v Gorenji vasi, Gorenja Dobrava 36;
12. BOGDAN ČEPIČ, roj. 3. 4. 1956, s stalnim prebivališčem v Bresternici, Na Jelovcu 33;
13. ZVONKO ČERNAČ, roj. 23. 9. 1962, s stalnim prebivališčem v Postojni, Ul. Vilka Kledeta 24;
14. dr. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ, roj. 14. 2. 1955, s
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mlinska pot 8;
15. MATEVŽ FRANGEŽ, roj. 30. 3. 1978, s stalnim prebivališčem v Mariboru, Krekova ulica 20;
16. dr. PAVEL GANTAR, roj. 26. 10. 1949, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta na Brdo 79;
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17. LJUBO GERMIČ, roj. 19. 11. 1960, s stalnim prebivališčem v Rušah, Kolodvorska 29/a;
18. JOŠKO GODEC, roj. 21. 3. 1950, s stalnim prebivališčem v Litiji, Ježa 6 A;
19. GREGOR GOLOBIČ, roj. 20. 1. 1964, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kotnikova 22;
20. dr. VINKO GORENAK, roj. 15. 12. 1955, s stalnim
prebivališčem v Šmarju pri Jelšah, Vršna vas 39;
21. LÁSZLÓ GÖNCZ, roj. 13. 4. 1960, s stalnim prebivališčem v Dolgi vasi, Vaška ulica 46, Lendava;
22. IVAN GRILL, roj. 12. 2. 1961, s stalnim prebivališčem
v Novem mestu, Na Tratah 13;
23. mag. BRANKO GRIMS, roj. 26. 8. 1962, s stalnim
prebivališčem v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 39;
24. MILAN GUMZAR, roj. 15. 9. 1953, s stalnim prebivališčem v Benediktu, Strma 16;
25. MIRAN GYÖREK, roj. 13. 4. 1952, s stalnim prebivališčem v Murski Soboti, Ulica Ob kanalu 18;
26. MATJAŽ HAN, roj. 17. 1. 1971, s stalnim prebivališčem
v Radečah, Krakovo 4;
27. ROBERT HROVAT, roj. 10. 4. 1971, s stalnim prebivališčem v Dobu, Stritarjeva ulica 18;
28. EVA IRGL, roj. 9. 12. 1976, s stalnim prebivališčem v
Vipavi, Beblerjeva 25;
29. JANEZ JANŠA, roj. 17. 9. 1958, s stalnim prebivališčem v Grosupljem, Brinje cesta I 55;
30. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI, roj. 7. 1. 1948, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tivolska cesta 13;
31. ALENKA JERAJ, roj. 23. 2. 1973, s stalnim prebivališčem na Igu, Na Pungart 11;
32. MIRAN JERIČ, roj. 6. 6. 1958, s stalnim prebivališčem
v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 14;
33. JOŽEF JEROVŠEK, roj. 1. 2. 1950, s stalnim prebivališčem v Slovenski Bistrici, Spodnja Nova vas 36;
34. FRANCO JURI, roj. 24. 10. 1956, s stalnim prebivališčem v Kopru, Župančičeva ulica 27;
35. dr. LUKA JURI, roj. 13. 5. 1977, s stalnim prebivališčem v Kopru, Muzejski trg 4;
36. FRANC JURŠA, roj. 21. 9. 1953, s stalnim prebivališčem v Branoslavcih, Branoslavci 20 b;
37. ANTON KAMPUŠ, roj. 6. 4. 1947, s stalnim prebivališčem v Gornji Radgoni, Sp. Ščavnica 21 b;
38. FRANCI KEK, roj. 25. 1. 1964, s stalnim prebivališčem
v Novem mestu, Šolska ulica 6;
39. JANJA KLASINC, roj. 20. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brilejeva ulica 13;
40. mag. VASJA KLAVORA, roj. 29. 1. 1936, s stalnim
prebivališčem v Mali vasi, Mala vas 5;
41. BOJAN KONTIČ, roj. 23. 7. 1961, s stalnim prebivališčem v Velenju, Koroška cesta 33a;
42. GVIDO KRES, roj. 20. 1. 1959, s stalnim prebivališčem
v Zgornjem Logu, Zgornji Log 4;
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43. KATARINA KRESAL, roj. 28. 1. 1973, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Gradaška 20;
44. DANIJEL KRIVEC, roj. 16. 5. 1965, s stalnim prebivališčem v Bovcu, Ul. Srpenica 37;
45. dr. FRANC KRIŽANIČ, roj. 4. 12. 1954, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mlinska pot 10;
46. DUŠAN KUMER, roj. 7. 2. 1949, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dolniška cesta 3;
47. ZVONKO LAH, roj. 21. 1. 1958, s stalnim prebivališčem v Mirni Peči, Hrastje pri Mirni Peči 12;
48. dr. MATEJ LAHOVNIK, roj. 23. 12. 1971, s stalnim
prebivališčem v Velenju, Cesta talcev 4;
49. DARJA LAVTIŽAR BEBLER, roj. 10. 10. 1950, s stalnim prebivališčem v Kranjski Gori, Borovška cesta 26;
50. DEJAN LEVANIČ, roj. 9. 5. 1981, s stalnim prebivališčem na Ptuju, Osojnikova cesta 25;
51. RADO LIKAR, roj. 21. 4. 1959, s stalnim prebivališčem
v Črnem vrhu nad Idrijo, Zadlog 31;
52. dr. IGOR LUKŠIČ, roj. 3. 12. 1961, s stalnim prebivališčem v Goričanah, Goričane 84;
53. SILVEN MAJHENIČ, roj. 11. 9. 1948, s stalnim prebivališčem v Miklavžu na Dravskem polju, Ekartova ulica 21/a;
54. BRANKO MARINIČ, roj. 28. 1. 1956, s stalnim prebivališčem v Vidmu pri Ptuju, Pobrežje 74 a;
55. TOMAŽ TOM MENCINGER, roj. 29. 3. 1956, s stalnim
prebivališčem na Jesenicah, Ukova ulica 5;
56. DARKO MENIH, roj. 21. 2. 1948, s stalnim prebivališčem v Topolšici, Topolšica 50;
57. BORUT PAHOR, roj. 2. 11. 1963, s stalnim prebivališčem v Šempetru pri Gorici, Na pristavi 47;
58. BREDA PEČAN, roj. 2. 10. 1946, s stalnim prebivališčem v Izoli, Ob starem zidovju 8;
59. DAMIJAN PERNE, dr. med., roj. 16. 4. 1968, s stalnim
prebivališčem v Kranju, Pševska cesta 10;
60. RUDOLF PETAN, roj. 23. 6. 1949, s stalnim prebivališčem v Slovenskih Konjicah, Mizarska 30;
61. MIRO PETEK, roj. 6. 3. 1959, s stalnim prebivališčem
v Mežici, Celovška cesta 60;
62. IZTOK PODKRIŽNIK, roj. 18. 10. 1965, s stalnim prebivališčem v Ljubnem ob Savinji, Za Ljubnico 4;
63. MARIJAN POJBIČ, roj. 6. 2. 1961, s stalnim prebivališčem v Sladkem vrhu, Sladki vrh 53 a;
64. mag. MAJDA POTRATA, roj. 30. 5. 1948, s stalnim
prebivališčem v Mariboru, Cesta Proletarskih brigad 55;
65. MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Poljanska cesta 19;
66. JAKOB PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, s stalnim prebivališčem v Mozirju, Podvrh 31;
67. SREČKO PRIJATELJ, roj. 28. 8. 1962, s stalnim prebivališčem v Sežani, Orlek 14;
68. FRANC PUKŠIČ, roj. 24. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Destrniku, Vintarovci 43 c;
69. ALEKSANDER RAVNIKAR, roj. 28. 2. 1951, s stalnim
prebivališčem v Kranju, Krašnova ulica 19;
70. VILI REZMAN, roj. 9. 1. 1954, s stalnim prebivališčem
v Rušah, Selniška cesta 10;
71. JANEZ RIBIČ, roj. 26. 12. 1955, s stalnim prebivališčem v Sp. Dupleku, Dupleški vrh 50;
72. mag. ANDREJA RIHTER, roj. 25. 8. 1957, s stalnim
prebivališčem v Celju, Spominska 12;
73. mag. ANTON ROP, roj. 27. 12. 1960, s stalnim prebivališčem v Vodicah, Pot na Črno 15;
74. mag. BORUT SAJOVIC, roj. 18. 7. 1960, s stalnim
prebivališčem v Tržiču, Brdo 7;
75. MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR, roj. 20. 4. 1953, s stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Gregorčičeva 13a;
76. JOŽE TANKO, roj. 16. 4. 1956, s stalnim prebivališčem
v Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, Breg pri Ribnici na Dol. 82;
77. mag. ŠTEFAN TISEL, roj. 25. 12. 1954, s stalnim prebivališčem v Šentjurju, Antona Martina Slomška 5;
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78. VILI TROFENIK, roj. 5. 9. 1943, s stalnim prebivališčem v Veliki Nedelji, Mihovci pri Veliki Nedelji 104;
79. ANTON URH, roj. 22. 9. 1943, s stalnim prebivališčem
v Stari Fužini, Stara Fužina 56;
80. IVO VAJGL, roj. 3. 3. 1943, s stalnim prebivališčem na
Logu pri Brezovici, Cesta dolomitskega odreda 43;
81. JANKO VEBER, roj. 30. 7. 1960, s stalnim prebivališčem v Mahovniku, Mahovnik 75;
82. dr. PETER VERLIČ, roj. 13. 12. 1962, s stalnim prebivališčem v Tlakah, Tlake 22c;
83. mag. ANDREJ VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, s stalnim prebivališčem v Brežicah, Ulica Stare pravde 28;
84. dr. PATRICK VLAČIČ, roj. 22. 2. 1970, s stalnim prebivališčem v Luciji, Ul. XXX. divizije 16;
85. MATJAŽ ZANOŠKAR, roj. 9. 10. 1951, s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu, Iršičeva 5;
86. MILENKO ZIHERL, roj. 2. 4. 1955, s stalnim prebivališčem v Škofji Loki, Zminec 40A;
87. ALEKSANDER ZORN, roj. 5. 5. 1947, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje cesta XL 12;
88. mag. RADOVAN ŽERJAV, roj. 2. 12. 1968, s stalnim
prebivališčem v Murski Soboti, Krog, Ravenska ulica 15;
89. mag. FRANC ŽNIDARŠIČ, roj. 11. 12. 1940, s stalnim
prebivališčem v Trebnjem, Cankarjeva ulica 33;
90. MELITA ŽUPEVC, roj. 16. 6. 1978, s stalnim prebivališčem v Trbovljah, Novi dom 32 A.
Št. 004-03/08-1/4
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 1-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Predsedujoči

4190.

Sklep o potrditvi poslanskega mandata v
Državnem zboru

Na podlagi 9. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04
– uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 9. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 20/06 – ZNOJF-1) se je Državni zbor na seji dne 15. oktobra
2008 seznanil z naslednjim ugotovitvenim

SKLEPOM
Borutu Pahorju s potrditvijo poslanskega mandata v Državnem zboru skladno z določbami 2. člena Zakona o volitvah
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, zaradi
nezdružljivosti funkcij, preneha mandat poslanca v Evropskem
parlamentu.
Št. 020-02/08-7/2
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 11-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Predsedujoči

4191.

Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora

Na podlagi 84. člena Ustave Republike Slovenije ter 14.,
112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
na seji dne 15. oktobra 2008 sprejel
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SKLEP
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

Za predsednika Državnega zbora se izvoli
dr. Pavel GANTAR.

Za podpredsednika Državnega zbora se izvoli
France CUKJATI.

Št. 020-02/08-2/2
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 6-V

Št. 020-02/08-4/2
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 8-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Predsedujoči

4192.

SKLEP
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
Za podpredsednika Državnega zbora se izvoli
Miran POTRČ.
Št. 020-02/08-1/2
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 5-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4193.

4195.

Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor na seji dne 15. oktobra 2008 sprejel

Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor na seji dne 15. oktobra 2008 sprejel

SKLEP
o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
Za podpredsednika Državnega zbora se izvoli
mag. Vasja KLAVORA.
Št. 020-02/08-3/2
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 7-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora za
zadeve Evropske unije (OdUNOZEU)

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 15. oktobra 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in nalogah Odbora za zadeve
Evropske unije (OdUNOZEU)
I
Ustanovi se Odbor za zadeve Evropske unije.
II
Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o
sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve EU, razen zadev s področja zunanje
in varnostne politike, in v tem okviru tudi priprave predloga
sprememb pogodb, na katerih temelji EU, in priprave predlogov
pogodb o pristopu držav kandidatk k EU, vključno s pogajalskimi izhodišči;
– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske skupnosti oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb,
ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami
članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo;
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU;
– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in
organov EU, razen zadev s področja skupne zunanje in varnostne politike ter poročila o aktivnostih predstavnikov Republike
Slovenije;
– sodeluje z institucijami in organi EU ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve EU;
– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami
EU s svojega delovnega področja in
– skrbi za evidenco zadev EU.

zbor.

III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-03/08-10/14
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 3-V

4194.

Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor na seji dne 15. oktobra 2008 sprejel

13251

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4196.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, za prispevek k
utrjevanju mednarodnega miru ter za številna človekoljubna
dejanja podeljujem
RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Njenemu veličanstvu
kraljici Elizabeti II.
Št. 094-06-20/2008
Ljubljana, dne 7. oktobra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
4197.

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah
učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 85. člena
Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem
slovenskega dopolnilnega pouka
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pogoje in postopek za dodelitev posebne trajne priznavalnine (v nadaljnjem besedilu: priznavalnina)
učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini, ki za poučevanje niso prejemali plačila.

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem
besedilu: urad).
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
– dokazila o dolžini brezplačnega poučevanja slovenskega jezika;
– listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o
prebivališču v času poučevanja.
4. člen
(odločanje o dodelitvi priznavalnine)
(1) Urad odloča o vlogi za dodelitev priznavalnine z odločbo v upravnem postopku.
(2) Urad odloča na podlagi mnenja posebne strokovne
komisije, ki jo imenuje predstojnik urada.
5. člen
(višina priznavalnine)
(1) Priznavalnina se odmeri v višini 60 do 90 odstotkov
zneska osnove za odmero dodatnih pravic po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(2) Višina priznavalnine je odvisna od dobe brezplačnega
poučevanja in se odmeri, kot je navedeno:
doba poučevanja:
		
15 do 20 let
20 do 25 let
25 do 30 let
nad 30 let

višina
priznavalnine:
60%
70%
80%
90%
6. člen

(zagotavljanje sredstev in izplačevanje priznavalnine)
(1) Sredstva za izplačevanje priznavalnine zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.
(2) Priznavalnine po tej uredbi mesečno izplačuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(3) Prejemnikom priznavalnine, ki ne živijo v Republiki
Sloveniji, nakazuje zavod priznavalnino na bančne račune v
državi njihovega bivanja.
7. člen
(evidenca)
Evidenco prejemnikov priznavalnine vodi urad.
8. člen
(vsebina evidence)

(1) Do priznavalnine so upravičene tiste osebe, ki:
– so dopolnile 70 let starosti in
– so najmanj 15 let dokazano brezplačno poučevale slovenski jezik med Slovenci zunaj Republike Slovenije.
(2) Državljanstvo Republike Slovenije ni pogoj za pridobitev priznavalnine.

V evidenco iz prejšnjega člena se vpisujejo:
– zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bila
priznana pravica do priznavalnine;
– osebno ime prejemnika;
– datum in kraj rojstva prejemnika;
– podatki o stalnem in začasnem prebivališču prejemnika;
– kraji in država delovanja;
– davčna številka, če jo prejemnik ima;
– trajanje poučevanja;
– višina priznavalnine;
– datum prenehanja pravice.

3. člen

9. člen

2. člen
(upravičenci)

(vloga)

(vpis v evidenco)

(1) Vlogo za pridobitev priznavalnine vloži oseba iz prejšnjega člena ali njen pooblaščenec na Urad Vlade Republike

Vpis v evidenco se opravi po dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do priznavalnine.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2010.
Št. 00701-12/2008/6
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za pripravo letnega normativnega finančnega programa za
izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa (v nadaljnjem besedilu: program za izvedbo STRP), način poročanja
ter strokovni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog
skupnega temeljnega rejskega programa v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: STRP) ter ureja podrobnosti v zvezi s
podeljevanjem koncesij.
(2) Na področju izvajanja javne službe nalog genske
banke v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: javna služba genske
banke) ta uredba določa način izvajanja teh nalog, način izbire izvajalca nalog, kadrovske in tehnične pogoje, ki jih mora
izvajalec nalog izpolnjevati, postopke za pripravo letnega
normativnega finančnega programa za izvedbo javne službe
genske banke (v nadaljnjem besedilu: letni program varstva
BRŽ), način poročanja, strokovni in inšpekcijski nadzor nad
opravljanjem nalog ter ureja podeljevanje koncesij.
3. člen

Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih
služb v živinoreji

Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o živinoreji
(Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in
45/04 – ZdZPKG), četrtega odstavka 113. člena in tretjega odstavka 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu in pogojih izvajanja javnih služb
v živinoreji
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(območje izvajanja javnih služb)
(1) Javna služba strokovnih nalog se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije in se opravlja za vse tiste
pasme domačih živali, katerih potrjeni rejski programi so
vključeni v STRP skladno z drugim odstavkom 33. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1,
110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG; v nadaljnjem besedilu:
zakon).
(2) Javna služba genske banke se izvaja na celotnem
območju Republike Slovenije v skladu s to uredbo in Programom varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: program varstva BRŽ), sprejetim v skladu s
67. členom zakona. Javna služba genske banke se izvaja za
vse vrste in pasme domačih živali, ki so podrobneje opredeljene v programu varstva BRŽ.
4. člen

1. člen

(splošni pogoji za izvajanje dejavnosti)

(namen)

(1) Izvajalci javne službe strokovnih nalog so organizacije v živinoreji iz 84. členom zakona in se izberejo v skladu
s 73. členom zakona. Izvajalec nalog javne službe genske
banke je izbran na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede
ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2) Izvajalci javne službe strokovnih nalog in izvajalci
nalog javne službe genske banke (v nadaljnjem besedilu:
izvajalci nalog javne službe):
– morajo imeti v ustanovitvenem aktu podlago za opravljanje nalog, ki se izvajajo kot javna služba po tej uredbi;
– se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z interesi ali konkurenčna nalogam, ki jih izvajajo kot
javno službo, ali bi lahko imeli koristi od rezultatov ukrepov,
ki jih predlaga;
– morajo zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu
s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
(3) Če izvajalec nalog javne službe za opravljanje posameznih tehničnih nalog najame zunanjega sodelavca, uredita
način sodelovanja ter varovanje osebnih podatkov s pogodbo,
vendar je izvajalec nalog javne službe v celoti odgovoren za
zakonito in pravilno opravljanje nalog javne službe.
(4) Izvajalec nalog javne službe lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar z njimi ne sme
ovirati opravljanja nalog javne službe.
(5) Izvajalec nalog javne službe mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne službe. Zagotovljeno mora biti ločeno spremljanje stroškov
in prihodkov, ki nastajajo z izvajanjem javne službe.
(6) Izvajalci javne službe strokovnih nalog morajo zagotavljati opravljanje nalog skladno s sprejetim obsegom nalog
v programu za izvedbo STRP vsem rejcem, ki svoje živali
s pisnimi izjavami vključijo v rejski program. Obrazec pisne

(1) Ta uredba je koncesijski akt za izvajanje javnih služb
v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: javne službe), ki zajemajo
javno službo strokovnih nalog v živinoreji in javno službo nalog
genske banke v živinoreji.
(2) S to uredbo so urejene naslednje strokovne naloge
v živinoreji:
– reprodukcija;
– selekcija;
– ocenjevanje plemenske vrednosti;
– ugotavljanje proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti;
– rodovništvo;
– spremljanje in napovedi medenja v čebelarstvu;
– izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa;
– razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih programov za potrebe skupnega temeljnega programa;
– ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih;
– širjenje genetskega napredka;
– vodenje katastra čebelje paše.
(3) S to uredbo so urejene naslednje naloge genske banke v živinoreji:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala;
– ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih;
– razmnoževanje in trajnostna raba genskega materiala.
2. člen
(vsebina)
(1) Na področju izvajanja javne službe strokovnih nalog
v živinoreji (v nadaljnjem besedilu: javna služba strokovnih
nalog) ta uredba določa način izvajanja teh nalog, postopke
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izjave o vključitvi živali v rejski program se objavi na spletni
strani ministrstva.
5. člen
(naloge javnih služb)
(1) Naloge javne službe strokovnih nalog se navedejo
in opišejo v rejskih programih za posamezno vrsto ali pasmo
domačih živali, podrobneje pa se opredelijo v programu za
izvedbo STRP.
(2) Naloge javne službe genske banke se podrobneje
opredelijo v programu varstva BRŽ.
(3) Naloge iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko opravlja isti izvajalec nalog javne službe, vendar mora
v tem primeru zagotavljati natančno razmejitev nalog, tako
da zagotavlja izvedbo in plačilo posamezne naloge samo
enkrat.
6. člen
(koncesija in koncesijska pogodba)
(1) V skladu s 74. členom zakona ministrstvo sklene
koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe strokovnih
nalog s priznano rejsko organizacijo. V pogodbi se poleg sestavin iz 74. člena zakona navedejo vsi izvajalci javne službe
strokovnih nalog.
(2) Ministrstvo vsako leto sklene pogodbo o financiranju
z izvajalci javne službe strokovnih nalog, ki so navedeni v koncesijski pogodbi. Pogodba o financiranju se sklene na podlagi
sklepa ministra, pristojnega za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: minister), o določitvi programa za izvedbo STRP ter o
dodelitvi sredstev za njegovo izvedbo.
(3) Za izvajanje javne službe genske banke, v skladu
s 73. členom zakona, minister podeli koncesijo na javnem
razpisu izbrani organizaciji. V skladu s 74. členom zakona ministrstvo z izbrano organizacijo sklene koncesijsko pogodbo.
(4) Za koncesijo za izvajanje javne službe po tej uredbi
se koncesijska dajatev ne plačuje.
7. člen
(medsebojna razmerja)
(1) Ministrstvo pošlje priznani rejski organizaciji oziroma
organizaciji za izvajanje javne službe genske banke v podpis
koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisano vrniti
najpozneje v osmih dneh od vročitve. V kolikor koncesijska
pogodba ni podpisana v roku, se šteje, da koncesijska pogodba ni sklenjena, in odločba o izbiri koncesionarja preneha
veljati. Kadar gre za izvajanje javne službe genske banke, se
razpis za izbiro izvajalca nalog javne službe genske banke
ponovi.
(2) Ministrstvo pošlje izvajalcem javne službe strokovnih
nalog v podpis pogodbo o financiranju iz drugega odstavka
prejšnjega člena, ki jo mora izvajalec javne službe strokovnih
nalog podpisano vrniti najpozneje v osmih dneh od vročitve.
(3) Če izvajalec javne službe strokovnih nalog ne podpiše pogodbe o financiranju iz drugega odstavka prejšnjega
člena v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo pozove priznano rejsko organizacijo in izvajalca javne službe strokovnih
nalog, da zagotovita njen podpis v petnajstih dneh oziroma,
da priznana rejska organizacija v tem roku izbere novega
izvajalca javne službe strokovnih nalog, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba
o financiranju ni sklenjena in odločba o izbiri koncesionarja
preneha veljati.
8. člen
(način prenehanja)
Razmerje med ministrstvom kot koncedentom in koncesionarjem preneha:
– z odvzemom koncesije;
– s prenehanjem koncesijske pogodbe.
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9. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi.
10. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
11. člen
(financiranje nalog javnih služb)
(1) Sredstva za delovanje in opravljanje javne službe
strokovnih nalog se zagotavljajo v skladu s prvim odstavkom 33. člena, prvim odstavkom 34. člena in 79. členom
zakona.
(2) Sredstva za delovanje in opravljanje javne službe
genske banke se zagotavljajo v skladu s četrtim odstavkom
66. člena in 79. členom zakona.

II. PROGRAM JAVNE SLUŽBE STROKOVNIH NALOG
12. člen
(program za izvedbo STRP)
(1) V programu za izvedbo STRP, ki ga s sklepom sprejme minister, se za opravljanje javne službe strokovnih nalog
podrobneje določijo obseg nalog in višina sredstev, vrsta podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe strokovnih nalog, vključno z osebnimi podatki, in način dostopa do
podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja. Program morajo
pripraviti priznane rejske organizacije na podlagi predhodnih
pisnih izhodišč ministrstva, s katerimi se določi tudi rok za pripravo programa za izvedbo STRP. Kadar je za določeno vrsto
domačih živali potrjenih več rejskih programov za različne ali za
isto pasmo domačih živali, morajo priznane rejske organizacije,
katerih rejski programi so vključeni v STRP, pripraviti skupni
program za izvedbo STRP.
(2) Program za izvedbo STRP mora zlasti vsebovati:
– cilje in pričakovane rezultate opravljanja javne službe
strokovnih nalog;
– dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne službe strokovnih nalog skupaj s predvidenim letnim obsegom dela za
posamezne izvajalce javne službe strokovnih nalog;
– seznam rejcev, ki sodelujejo pri izvedbi rejskega programa, vključenega v STRP;
– seznam podatkov, ki so potrebni za opravljanje javne
službe strokovnih nalog, vključno z osebnimi podatki, navedenimi po posameznih dejavnostih ali nalogah oziroma storitvah,
in način dostopa do podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega
značaja;
– normativne izračune stroškov opravljanja nalog, preračunano na posamezno enoto (uro, žival, dejavnost, nadzor,
drugo);
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec javne
službe strokovnih nalog;
– vire financiranja javne službe;
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– kazalnike učinkovitosti izvajalca javne službe strokovnih
nalog;
– začetek in čas trajanja programa;
– poimenski seznam članov strokovnih skupin za potrebe
izvajanja programa STRP glede na potrjene rejske programe
(npr. delovne skupine za odbiro in priznavanje plemenjakov);
– dokazilo o ločenem vodenju računovodskih evidenc za
posamezne dejavnosti;
– izračun sodil (ključev) za delitev sredstev po posameznih dejavnostih.
(3) Ministrstvo preverja usklajenost programa za izvedbo
STRP z izhodišči iz prvega odstavka tega člena ter izvajalce
javne službe strokovnih nalog pisno pozove, da predloge programov ustrezno dopolnijo oziroma uskladijo.
(4) Program za izvedbo STRP se spremeni s sklepom
ministra.
(5) Če je za določeno pasmo potrjenih več rejskih programov različnih priznanih rejskih organizacij, se v program
za izvedbo STRP vključijo samo tiste strokovne naloge, ki so
skupne vsem potrjenim rejskim programom. V tem primeru
morajo priznane rejske organizacije v programu za izvedbo
STRP določiti skupen seznam članov strokovnih skupin za
potrebe izvajanja programa STRP, glede na potrjene rejske
programe.
(6) Če priznane rejske organizacije v roku, ki je določen v
izhodiščih iz prvega odstavka tega člena, ne pošljejo skupnega
pisnega predloga programa za izvedbo STRP in predloga za
imenovanje skupnih strokovnih skupin iz prejšnjega odstavka,
ministrstvo na podlagi izvršenega programa za izvedbo STRP
iz predhodnega leta z dodatnimi izhodišči za pripravo programa
za izvedbo STRP določi strokovne naloge, ki se bodo vključile
v ta program, in imenuje člane strokovnih skupin iz prejšnjega
odstavka z zastopanostjo iz vseh priznanih rejskih organizacijah za isto pasmo ter določi organizacije v živinoreji iz 84. člena
zakona, da pripravijo program za izvedbo STRP za določeno
vrsto domačih živali.
(7) Kadar je za različne pasme iste vrste domačih živali
priznanih več rejskih organizacij in te ne pripravijo programa
za izvedbo STRP, ministrstvo na podlagi izvršenega programa
za izvedbo STRP iz predhodnega leta z dodatnimi izhodišči za
pripravo programa za izvedbo STRP določi strokovne naloge,
ki se bodo vključile v ta program, in organizacije v živinoreji iz
84. člena zakona, da pripravijo program za izvedbo STRP za
določeno vrsto domačih živali.
(8) Če za določeno vrsto ali pasmo domačih živali ni priznane rejske organizacije in je zaradi zagotavljanja izvajanja
namenov in ciljev zakona v interesu Republike Slovenije, da
se na tej vrsti ali pasmi domačih živali izvajajo strokovne naloge, ministrstvo določi skladno s 35. členom zakona strokovne
naloge, ki se bodo vključile v program za izvedbo STRP, imenuje člane strokovnih skupin iz petega odstavka tega člena ter
določi organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona, ki pripravijo
program za izvedbo STRP za določeno vrsto ali pasmo domačih živali. Pri določitvi vrste in obsega strokovnih nalog se
upošteva obseg izvajanja nalog v preteklem letu, če pa tega ni,
se uporabi letni program za izvedbo STRP za druge vrste ali
pasme, ki je določeni vrsti ali pasmi najbližje.
III. ORGANIZACIJA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
GENSKE BANKE
13. člen
(objava organizacije)
Ministrstvo na podlagi javnega razpisa izbrano organizacijo za izvajanje javne službe genske banke objavi na svoji
spletni strani. V objavi navede naslednje podatke:
– ime in sedež organizacije;
– številko in datum odločbe o izbiri;
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– področje in območje delovanja;
– obdobje, za katero je izbrana.
14. člen
(pravnoorganizacijska oblika)
Organizacija za izvajanje javne službe genske banke
mora imeti pravnoorganizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu, in sicer tako, da je vpisana v sodni
register, drug register ali drugo uradno evidenco kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali
pravna oseba javnega prava.
15. člen
(kadrovski in tehnični pogoji)
(1) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke
mora imeti ustrezno strokovno usposobljene osebe v skladu s
101. členom zakona.
(2) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke
mora imeti strokovnega vodjo za izvajanje javne službe genske
banke, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja kmetijstva – zootehnika ali druge podobne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na tem področju;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela na tem
področju;
– organizacijske sposobnosti.
(3) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke
mora imeti zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno in drugo opremo;
– strojno in programsko opremo za opravljanje nalog ter
vodenje informacijskih sistemov na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– opremo in prostor za varno shranjevanje genetskega
materiala v obliki semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega
genetskega materiala;
– opremo, ki omogoča primerno hitre in zanesljive stike z
organizacijami v živinoreji, ki izvajajo potrjene rejske programe
oziroma vodijo zbirke podatkov.
(4) Pogoje iz prejšnjega odstavka lahko organizacija
za izvajanje javne službe genske banke izpolnjuje sama ali
ima sklenjene pogodbe z organizacijami, ki so v skladu s
predpisi usposobljene za pridobivanje semena, jajčnih celic,
zarodkov in drugega genetskega materiala. Pogodbe lahko
sklene tudi za izvajanje drugih nalog s področja javne službe
genske banke.
(5) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora zagotavljati sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju biotske raznovrstnosti v
živinoreji, na podlagi pogodb o sodelovanju oziroma aktivnega članstva.
16. člen
(strokovni svet)
(1) Organizacija za izvajanje javne službe genske banke mora imenovati strokovni svet v dveh mesecih po prejemu odločbe, s katero je bila izbrana na javnem razpisu kot
izvajalec nalog javne službe genske banke. Strokovni svet
mora biti sestavljen: iz predstavnika organizacije, ki izvaja
naloge javne službe genske banke, predstavnika vsake priznane rejske organizacije, katere rejski program je potrjen
za pasme domačih živali, na katere se nanaša izvajanje
javne službe genske banke, in enega predstavnika vsake
druge organizacije, ki opravljajo posamezne naloge iz javne
službe genske banke.
(2) Strokovni svet daje mnenje k letnemu programu varstva BRŽ in k letnemu poročilu o rezultatih opravljenega dela
ter k pomembnejšim strokovnim vprašanjem s področja javne
službe genske banke.
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17. člen

24. člen

(sodelovanje s priznanimi rejskimi organizacijami)

(letni program varstva BRŽ)

(1) Priznane rejske organizacije, ki so odgovorne za izvajanje potrjenih rejskih programov za posamezne vrste in pasme
domačih živali ter so vključene v izvajanje javne službe genske
banke, morajo zagotavljati sodelovanje z organizacijo za izvajanje javne službe genske banke, pri izvajanju rejskih programov
pa izpolnjevanje obveznosti, potrebnih za ohranjanje živalskih
genskih virov.
(2) Za celotno koncesijsko obdobje organizacija za izvajanje javne službe genske banke sklene pogodbe o sodelovanju z vsemi priznanimi rejskimi organizacijami, katerih rejski
programi so potrjeni za pasme domačih živali, na katere se
nanaša izvajanje javne službe genske banke, v dveh mesecih
po prejemu odločbe, s katero je bila izbrana na javnem razpisu
kot izvajalec nalog javne službe genske banke.

(1) V letnem programu varstva BRŽ, ki ga s sklepom
sprejme minister, se za opravljanje nalog javne službe genske
banke podrobneje določijo obseg nalog in višina sredstev, vrsta podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe
genske banke vključno z osebnimi podatki, in način dostopa
do podatkov, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov in dostop do informacij javnega značaja. Predlog
letnega programa varstva BRŽ pripravi organizacija za izvajanje javne službe genske banke, na podlagi predhodnih pisnih
izhodišč ministrstva, s katerimi se določi tudi rok za pripravo
tega programa.
(2) Letni program varstva BRŽ mora vsebovati:
– cilje in pričakovane rezultate opravljanja javne službe
genske banke;
– dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne službe genske banke skupaj s predvidenim letnim obsegom dela za posamezne izvajalce nalog javne službe genske banke;
– normativni izračun stroškov opravljanja nalog, preračunano na posamezno enoto (uro, žival, dejavnost, drugo);
– seznam podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog javne službe genske banke, vključno z osebnimi podatki,
navedenimi po posameznih dejavnostih ali nalogah oziroma
storitvah, in način dostopa do podatkov skladno s predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij
javnega značaja;
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec nalog
javne službe genske banke;
– vire financiranja javne službe genske banke;
– kazalnike učinkovitosti izvajalca nalog javne službe genske banke;
– začetek in čas trajanja programa;
– vrste in pasme živali, ki so predmet izvajanja programa;
– seznam priznanih rejskih organizacij, ki sodelujejo pri
izvedbi tega programa.
(3) Ministrstvo preverja usklajenost letnega programa varstva BRŽ z izhodišči iz prvega odstavka tega člena ter izvajalce
nalog javne službe genske banke pisno pozove, da predloge
programov ustrezno dopolnijo oziroma uskladijo.
(4) Letni program varstva BRŽ se lahko spremeni s sklepom ministra.

IV. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE GENSKE BANKE
18. člen
(predmet koncesije)
Predmet koncesije je izvajanje progama varstva biotske
raznovrstnosti v živinoreji iz 67. člena zakona.
19. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje iz 4., 12., 13. in
14. člena te uredbe.
20. člen
(merila za izbor)
Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja
nalog, ki so predmet koncesije in se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost oseb;
– oprema in prostori za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju ohranjanja BRŽ;
– vključenost v mednarodno sodelovanje na področju živalskih genskih virov.
21. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje sedmih let.

V. RAČUNOVODSTVO IN NADZOR

22. člen

25. člen

(javni razpis)

(vodenje računovodstva in uradnih evidenc)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja mora vsebovati
sestavine iz 73. člena zakona.
(2) Rok za prijavo na razpis je najmanj 45 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega
roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna,
če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.

Če izvajalec nalog javne službe opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso povezane z opravljanjem javne službe, mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za posamezne
dejavnosti. Določeni morajo biti tudi parametri za razporejanje
stroškov in prihodkov na podlagi sodil (ključev) za delitev sredstev po posameznih dejavnostih.

23. člen

(prenos sredstev)

(izbira koncesionarja)

(1) Če izvajalec nalog javne službe v posameznem letu
opravi manjši obseg strokovnih nalog glede na sprejeti program, se sredstva, namenjena opravljanju nalog, sorazmerno
znižajo ali pa namenijo za financiranje večjega obsega opravljenih nalog skladno s tretjim odstavkom tega člena. Prenos
ostanka sredstev neopravljenih nalog lahko doseže največ do
20 odstotkov vrednosti posamezne naloge.
(2) Kadar so vse naloge v celoti opravljene, posamezne
naloge pa v večjem obsegu od potrjenega programa, se povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike
Slovenije.

(1) O izbiri koncesionarja v skladu s 73. členom zakona
odloči minister z odločbo na predlog strokovne komisije za
ocenjevanje ponudb.
(2) Na javnem razpisu se izbere en koncesionar, ki zagotavlja izvajanje storitev javne službe genske banke za celotno
obdobje in območje podeljene koncesije.
(3) Pritožba zoper odločbo o izbiri koncesionarja ne zadrži
izvajanja programa javne službe genske banke. V takem primeru izbrani koncesionar opravlja naloge do dokončne rešitve
pritožbe.

26. člen
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(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
tega člena se plačilo, če izvajalec nalog javne službe za
posamezno vrsto domačih živali opravi več strokovnih nalog, kakor je bilo določeno v programu za izvedbo STRP ali
letnem programu varstva BRŽ, lahko izvede za več opravljenih nalog, če druge naloge iz opravičljivih razlogov niso bile
opravljene v načrtovanem obsegu. Pri tem izplačilo skupnih
sredstev ne sme prekoračiti skupnega letno določenega zneska na posameznega izvajalca nalog javne službe in na posamezno vrsto domačih živali pri programu za izvedbo STRP.
V ta namen mora izvajalec nalog javne službe najpozneje
do 30. septembra tekočega leta ministrstvu predložiti pisno
obrazložitev, zakaj določene naloge ne bodo opravljene in
za katere naloge iz programa za izvedbo STRP ali letnega
programa varstva BRŽ se bo porabil preostanek sredstev,
pa tudi razlog za povečanje obsega teh nalog. Ministrstvo
izvajalcu nalog javne službe izda sklep, v katerem potrdi
predlog prenosa sredstev med nalogami. V ta namen ni potrebna sprememba programa za izvedbo STRP ali letnega
programa varstva BRŽ.
(4) Poračun za naloge iz prejšnjega odstavka ni mogoč pri
nalogah, katerih financiranje je opredeljeno kot državna pomoč,
in tistih, za katere imajo izvajalci nalog javne službe sklenjene
pogodbe s soizvajalci.

tnih poročil o opravljenem strokovnem delu ter s preverjanjem
mesečnih in letnih finančnih poročil.
(3) Ministrstvo opravlja fizični nadzor na sedežu izvajalcev
nalog javne službe ali na terenu z navzočnostjo pri opravljanju
nalog iz potrjenih rejskih programov, predvsem pri odbiri plemenskih živali, sprejemanju živali za pleme, preizkusih plemenskih živali, vnosu in obdelavi podatkov oziroma pri opravljanju
drugih nalog iz potrjenih rejskih programov.

27. člen

Izvajanje programa ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki je
bil potrjen s sklepom ministra št. 321-183/01 z dne 13. 9. 2001,
se podaljša do 1. 1. 2010.

(poročila o izvajanju del)
(1) Izvajalec javne službe strokovnih nalog mora ministrstvu in priznani rejski organizaciji, za katero je posamezni izvajalec javne službe strokovnih nalog opravljal strokovne naloge
v preteklem letu, v roku, določenem z zakonom, ki ureja javne
finance, poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in
letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne službe.
(2) Izvajalec nalog javne službe genske banke mora ministrstvu v roku, določenem v zakonu, ki ureja javne finance,
poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno
finančno poročilo o izvajanju javne službe.
(3) Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela iz prejš
njega odstavka zajema kratko vsebinsko poročilo, predloge za
izboljšanje dela na področju javnih služb in dokazila o izpolnitvi
prevzetih obveznosti glede:
– doseganja ciljev iz programa za izvedbo STRP oziroma
letnega programa varstva BRŽ;
– uresničitve programa za izvedbo STRP oziroma letnega
programa varstva BRŽ;
– posebnosti in ugotovitev pri izvrševanju programa za
izvedbo STRP oziroma letnega programa varstva BRŽ.
(4) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka morata podpisati
odgovorna oseba pravne osebe in strokovni vodja organizacije,
ki opravlja naloge javne službe.
(5) Letno finančno poročilo o opravljanju nalog javne službe iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati obrazložitev,
obseg nalog, vrednost in obdobje izvajanja programa, pregled
priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in vseh drugih
virov ter porabe sredstev. Finančno poročilo morajo podpisati
odgovorna oseba pravne osebe, strokovni vodja organizacije,
ki opravlja naloge javne službe in računovodja.
28. člen
(strokovni nadzor)
(1) Ministrstvo opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem
nalog javne službe administrativno oziroma fizično. Strokovni
nadzor zajema nadzor nad izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev izvajalcev nalog javne službe ter
nadzor nad izvajanjem programa za izvedbo STRP in letnega
programa varstva BRŽ.
(2) Ministrstvo opravlja administrativni nadzor z vpogledom v javne registre in evidence skladno z določbami zakona,
ki ureja kmetijstvo, na podlagi informacij na spletnih straneh
izvajalcev nalog javne službe, s preverjanjem mesečnih in le-

29. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Kmetijska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajalci
nalog javne službe najmanj enkrat v obdobju priznanja. Pogostnost nadzora se določi v skladu s programom izvajanja
zootehniških pregledov iz drugega odstavka 107. člena zakona.
(2) Kmetijska inšpekcija mora izvajati nadzor iz prejšnjega
odstavka in poročati o opravljenem nadzoru na način iz drugega odstavka 107. člena zakona.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
(prehodna določba)

31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2008/7
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2006-2311-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4199.

Uredba o načinu izvajanja obvezne
gospodarske javne službe prevoza potnikov
v notranjem in čezmejnem regijskem
železniškem prometu

Na podlagi 6. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega
odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu izvajanja obvezne gospodarske
javne službe prevoza potnikov v notranjem
in čezmejnem regijskem železniškem prometu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba opredeljuje način izvajanja in obseg storitev,
pogoje za njihovo zagotavljanje, način oblikovanja prevoznih
cen in nadomestil ter kakovost storitev obvezne gospodarske
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javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– prevoz v notranjem železniškem potniškem prometu
so prevozne storitve, ko sta začetna in končna postaja na
območju Republike Slovenije, prevoz pa se opravlja po javni
železniški infrastrukturi, kot ga določa sprejet vozni red za
potniški promet;
– prevoz v čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu so prevozne storitve, ki se opravljajo po javni
železniški infrastrukturi na srednje dolgih razdaljah, kot ga
določa sprejet vozni red za mednarodni potniški promet;
– vlaki v notranjem prometu so vlaki, ki vozijo na prevozni poti, na kateri sta začetna in končna postaja na območju
Republike Slovenije;
– vlaki v čezmejnem regijskem prometu so mednarodni
vlaki, ki vozijo na prevozni poti, na kateri je začetna in/ali
končna postaja na območju zunaj Republike Slovenije;
– integrirane storitve javnega potniškega prevoza pomenijo medsebojno povezane storitve prevoza znotraj določenega geografskega območja z enotno informacijsko podporo,
sistemom vozovnic in voznim redom;
– izvajalec obvezne gospodarske javne službe je prevoznik, ki opravlja storitve javnega potniškega prevoza v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu;
– potniška tarifa je akt prevoznika, s katerim prevoznik
določa prevozne pogoje, popuste, imenik železniških postaj in
daljinar ter cene prevozov, prevozne stavke oziroma prevoznine, dodatke in nadomestila za prevoz potnikov. V notranjem
železniškem potniškem prometu mora potniška tarifa upoštevati tarifno obveznost, medtem ko je potniška tarifa v čezmejnem regijskem prometu dogovorjena z dvostranskimi oziroma
večstranskimi sporazumi s tujimi železniškimi prevozniki;
– nadomestilo za opravljanje gospodarske javne službe
pomeni vsako korist, zlasti finančno, ki jo pristojni organ neposredno ali posredno dodeli iz javnih sredstev v obdobju izvajanja obveznosti javne službe ali v povezavi s tem obdobjem;
– tarifna obveznost je obveznost, da se za prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu uporablja potniška
tarifa, ki jo izvajalcu gospodarske javne službe določi Vlada
Republike Slovenije, čeprav se z njo ne pokrivajo v celoti
stroški izvajanja prevozne storitve;
– uporabniki so vsi potniki, ki potujejo v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu;
– vlakovni kilometer je vožnja vlaka na razdalji enega
kilometra.
3. člen
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pretrgano v obdobju veljavnosti pogodbe iz 4. člena te uredbe, v skladu z voznim redom. Trajanje pogodbe o izvajanju
obvezne gospodarske javne službe je omejeno in ni daljše od
desetih let in se lahko po potrebi, ob upoštevanju predpisanih
pogojev, podaljša za največ polovico časa trajanja pogodbe.
(5) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora
obvezno gospodarsko javno službo izvajati pod pogoji, ki
jih določa ta uredba, in pod pogoji, določenimi v pogodbi iz
4. člena te uredbe, s katero so urejena razmerja med državo
in izvajalcem obvezne gospodarske javne službe.
(6) Obvezna gospodarska javna služba prevoza potnikov
v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
obsega poleg neposrednega prevoza tudi vse tiste dejavnosti,
ki omogočajo nemoten, učinkovit in racionalen prevoz na kakovostni ravni, določeni v tej uredbi in v pogodbi iz prejšnjega
odstavka. Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora
pri tem skrbeti za učinkovito poslovodenje in z zagotavljanjem
kakovostnega prevoza spodbujati to obliko javnega prevoza.
4. člen
(vsebina in oblika pogodbe)
Država in izvajalec obvezne gospodarske javne službe
s pogodbo uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
obvezne gospodarske javne službe, zlasti pa:
– predmet pogodbe;
– obseg storitev;
– natančnejšo metodologijo spremljanja in merjenja elementov sodobnega potniškega prometa, ki jih bo zagotavljal
izvajalec obvezne gospodarske javne službe;
– višino načrtovanega finančnega neto učinka za vrsti
prevozov, opredeljeni v drugem in tretjem odstavku 3. člena
te uredbe;
– višino nadomestila za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe;
– način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih
obveznosti;
– dolžnost izvajalca obvezne gospodarske javne službe
poročati pristojnemu organu za železniški promet o vseh dejavnikih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje obvezne
gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe;
– način finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe, in
vsebino poročil, ki jih izvajalec obvezne gospodarske javne
službe posreduje pristojnemu organu za železniški promet;
– način ravnanja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah na trgu prevoznih storitev;
– način spreminjanja pogodbe;
– čas trajanja pogodbe, prenehanje pogodbe in njeno
morebitno podaljšanje.

(opredelitev javne službe)

2. NAČIN IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

(1) Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu na območju Republike Slovenije
zagotavlja država z obvezno gospodarsko javno službo, da
se zagotovijo storitve javnega potniškega prometa v javnem
interesu.
(2) S prevozom potnikov v notranjem železniškem prometu država zagotavlja storitve za večjo mobilnost prebivalstva, ob upoštevanju potreb dnevnih migracij, načrtovanja
mest in razvoja podeželja, socialnih in okoljevarstvenih dejavnikov ter ohranjanja kulturne dediščine.
(3) S prevozom potnikov v čezmejnem regijskem železniškem prometu na območju Republike Slovenije zagotavlja
država storitve, ki so v javnem interesu, in izpolnjuje obveznost omogočanja neprekinjene mobilnosti na evropskem
geografskem območju.
(4) Obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov
v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
mora izvajalec obvezne gospodarske javne službe izvajati ne-

5. člen
(neposredna sklenitev pogodbe)
Skladno z izključno pravico Slovenskih železnic, d.o.o.,
do izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, ki jo določa 27.c člen Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo), se s
Slovenskimi železnicami, d.o.o., neposredno sklene pogodba
za izvajanje te obvezne gospodarske javne službe. Izvajalec
mora zagotavljati predvsem:
– vozni park;
– materialne možnosti, ki so potrebne za opravljanje
prevoza;
– materialne možnosti, ki so potrebne za opravljanje dodatnih storitev, ki so v neposredni zvezi s prevozom (prodajna
mesta, informacijski sistem ipd.);
– strokovno usposobljene kadre.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(obseg storitev)
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora v
notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem
prometu zagotoviti obseg storitev v skladu s sprejetim voznim redom, pri čemer je obseg opravljenih storitev izražen s
številom vlakovnih kilometrov.
7. člen
(kakovost storitev)
(1) Storitve, ki jih opravlja izvajalec obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu, morajo izpolnjevati elemente
sodobnega potniškega prometa, ki se merijo s stopnjo zadovoljstva potnikov in točnostjo. Stopnja zadovoljstva potnikov
se meri letno, z izvajanjem ankete na vseh vlakih, ki vozijo
po potrjenem voznem redu. Zamude se morajo spremljati z
elektronskimi evidencami.
(2) O rezultatih merjenja zadovoljstva potnikov ter o zamudah mora izvajalec obveščati pristojni organ za železniški
promet.
(3) V pogodbi iz 4. člena te uredbe se določita višina
in način plačila globe za odstopanja od določene kakovosti
storitev, nastala po krivdi izvajalca.
8. člen
(pravice uporabnikov)
Država zagotavlja uporabnikom prevozne storitve v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem potniškem prometu v skladu s to uredbo.
9. člen
(pristop do javne železniške infrastrukture)
Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu je izvajalcu obvezne gospodarske javne službe zagotovljen
pristop do javne železniške infrastrukture v obsegu, ki je potreben za njeno nemoteno izvajanje, in pod predpisanimi pogoji.
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prihodke, nastale zaradi izpolnjevanja obveznosti izvajanja
gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe, ali sklopa teh obveznosti, pri čemer se upoštevajo s tem povezani
prihodki, ki jih izvajalec gospodarske javne službe obdrži, in
tudi primeren dobiček.
(2) Finančni neto učinek se izračuna na sledeči način:
Finančni neto učinek = A – B – C + D
Pri tem je:
A stroški/odhodki, nastali zaradi obveznosti izvajanja
gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe, ali sklopa
teh obveznosti, ki so zajete v pogodbi iz 4. člena te uredbe;
B prejemki iz potniške tarife ali kakršen koli prihodek,
nastal pri izpolnjevanju zadevne(-ih) obveznosti izvajanja obvezne gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe, ali
sklopa teh obveznosti;
C kakršenkoli pozitivni finančni učinek, nastal v sklopu
omrežja, ki se upravlja v okviru zadevne(-ih) obveznosti opravljanja javne službe;
D primeren dobiček. Kot primeren dobiček je treba razumeti stopnjo donosnosti kapitala, ki je običajna za sektor
v Republiki Sloveniji in ki mora upoštevati tveganje – ali
odsotnost tveganja – izvajalca javne službe zaradi posegov
javnega organa.
(3) Stroški in prihodki se izračunajo v skladu z veljavnimi
računovodskimi in davčnimi pravili. Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora za dejavnosti izvajanja obvezne gospodarske javne službe, ki je predmet te uredbe, zagotoviti ločeno
računovodstvo, tako, da izpolnjuje vsaj naslednje pogoje:
– konti dejavnosti morajo biti ločeni in del ustreznih
sredstev ter fiksni stroški se dodelijo dejavnosti v skladu z
veljavnimi računovodskimi in davčnimi pravili;
– variabilni stroški, ustrezni prispevek k fiksnim stroškom
in primeren dobiček, povezan z morebitnimi drugimi dejavnostmi izvajalca javne službe, ne morejo v nobenem primeru
bremeniti obvezne gospodarske javne službe, ki je predmet
te uredbe;
– stroški opravljanja javne službe se uravnotežijo s prihodki iz poslovanja in plačili organov brez možnega prenosa
prihodkov v drugo panogo dejavnosti izvajalca obvezne gospodarske javne službe.

3. OBLIKOVANJE PREVOZNIH CEN IN NADOMESTILA
ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen

(sklenitev pogodbe)

(oblikovanje prevoznih cen)

Država in izvajalec obvezne gospodarske javne službe morata najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe skleniti
pogodbo iz 4. člena te uredbe skladno z določbami te uredbe.

(1) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem
prometu izvaja obvezno gospodarsko javno službo v javnem
interesu, zato je upravičen do nadomestila iz 11. člena te
uredbe.
(2) Izvajalec obvezne gospodarske javne službe oblikuje ceno prevoza tako, da pokriva stroške blaga, materiala,
energije, stroške storitev, stroške dela, stroške uporabe javne
železniške infrastrukture, odpise vrednosti, odhodke financiranja in druge upravičene izredne odhodke ter glede na tržne
možnosti ustvari pozitiven donos.
(3) Potniška tarifa v notranjem železniškem potniškem
prometu mora upoštevati tarifno obveznost, medtem ko je
potniška tarifa v čezmejnem regijskem potniškem prometu dogovorjena z dvostranskimi oziroma večstranskimi sporazumi
s tujimi železniškimi prevozniki.
11. člen
(nadomestilo za izvajanje prevoza potnikov v notranjem
in čezmejnem regijskem železniškem prometu)
(1) Višina nadomestila za izvajanje obvezne gospodarske javne službe, ki ne vključuje DDV, ne sme preseči zneska,
potrebnega za kritje finančnega neto učinka na stroške in

12. člen

13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza
potnikov v notranjem železniškem prometu (Uradni list RS,
št. 12/01).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-16/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči

Na podlagi 38. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 72/06 in 70/07) se 14. člen spremeni tako,
da se glasi:
»14. člen
(posebni pogoji dodeljevanja regionalne državne pomoči
za tekoče poslovanje podjetij)
(1) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se lahko dodeli le izjemoma za kritje stroškov nadomestnih
naložb, prevoznih stroškov in stroškov dela. Časovno obdobje
in višina pomoči se opredelita v posebnem programu, ki mora
utemeljiti, da je pomoč sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
lahko regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij
po pravilu de minimis dodeli v primeru:
– invalidnosti, daljše bolezni ali smrti nosilca dejavnosti,
če je prejemnik spodbude samostojni podjetnik posameznik,
– socialne ogroženosti prejemnika spodbude in članov
njegove družine, če je prejemnik spodbude samostojni podjetnik posameznik; socialna ogroženost se ugotavlja na podlagi kriterijev iz 29. do 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07 in
102/07),
– posledic naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti in ki so nastale brez krivde
prejemnika spodbude ter zaradi katerih je bila povzročena ali
grozi hujša gospodarska škoda ali je začasno oteženo poslovanje ali pomembno zmanjšana vrednosti osnovnih sredstev,
– izjemno negativnega delovanja trga, ki je prizadel širše
geografsko območje ali panogo, v kateri opravlja dejavnost
prejemnik spodbude.
(3) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se dodeli na podlagi vloge. Vlogo obravnava medresorska
komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: komisija). Komisija deluje v sestavi:
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,
in
– predstavnik službe, pristojne za regionalni razvoj.
(4) Pri obravnavi vlog iz tretje alinee drugega odstavka
tega člena se komisija razširi s predstavnikom ministrstva,
pristojnega za okolje.
(5) Komisija sprejema odločitve soglasno. Na predlog
komisije sprejme sklep o dodelitvi regionalne državne pomoči
za tekoče poslovanje podjetij Vlada Republike Slovenije.
(6) Dajalec pomoči sklene s prejemnikom pomoči pogodbo o dodelitvi sredstev, ki natančno opredeljuje terminski plan
porabe sredstev in obveznosti prejemnika pomoči, vključno s
poročili in dokazili o namenski porabi sredstev.
(7) Če se regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij izvede v skladu s pravilom de minimis, skupna
vrednost pomoči ne sme preseči 200.000,00 eurov v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Pri podjetjih, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 eurov.
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(8) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij v sektorju finančnih storitev ali za dejavnosti znotraj skupine ni dovoljena. Prav tako ni dovoljena pomoč za prejemnike iz
sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti in za podjetja v težavah, kot
jih določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno
prečiščeno besedilo), ki so to pomoč prejela.
(9) V primeru da regionalna državna pomoč za tekoče
poslovanje podjetij preseže znesek 200.000 eurov, je le-to
potrebno priglasiti Evropski komisiji.«.
2. člen
17. člen se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-13/2008/7
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-1536-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4201.

Uredba o spremembah Uredbe o načrtu
razporeditve radiofrekvenčnih pasov

Na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07 – ZDRad) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve
radiofrekvenčnih pasov
1. člen
V Uredbi o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
(Uradni list RS, št. 107/04) se v drugem odstavku 2. člena
besedilo »Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 43/04)« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja elektronske komunikacije«.
2. člen
Priloga I se nadomesti z novo prilogo I, ki je sestavni del
te uredbe.
3. člen
Priloga II se nadomesti z novo prilogo II, ki je sestavni
del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00713-22/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga I: Naþrt razporeditve radiofrekvenþnih pasov
RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS
< 9 kHz
9–14 kHz
14–19,95 kHz
19,95–20,05 kHz
20,05–70 kHz
70–72 kHz
72–84 kHz
84–86 kHz
86–90 kHz

90–110 kHz

110–112 kHz

Nerazporejeno
5.53, 5.54
RADIONAVIGACIJSKA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ýASOVNIH SIGNALOV
(20 kHz)
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.62
Fiksna
5.64
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA

115–117.6 kHz

5.64
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
Fiksna
Pomorska mobilna

117,6–126 kHz

5.64
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60

126–129 kHz

5.64
RADIONAVIGACIJSKA 5.60

112–115 kHz

Priloga
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS

129–130 kHz

130–148,5 kHz
148,5–255 kHz
255–283,5 kHz
283,5–315 kHz
315–325 kHz
325–405 kHz
405–415 kHz
415–435 kHz
435–495 kHz

495–505 kHz
505–526,5 kHz
526,5–1 606,5 kHz
1 606,5–1 625 kHz
1 625–1 635 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.64
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
Radioamaterska 5.67A
5.64
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73
5.74
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
Pomorska radionavigacijska (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.76
POMORSKA MOBILNA 5.79
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82
MOBILNA (nuja in klic) 5.82A
5.82B
POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.84
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA
5.92
RADIOLOKACIJSKA

2
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS

1635–1800 kHz
1800–1810 kHz
1810–1850 kHz

1850–2000 kHz

2000–2025 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA
5.92
RADIOLOKACIJSKA
RADIOAMATERSKA
5.99, 5.100
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Radioamaterska
5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

2025–2045 kHz

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

2045–2160 kHz

5.92, 5.103
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
KOPENSKA MOBILNA

2160–2170 kHz

5.92
RADIOLOKACIJSKA

2170–2173,5 kHz
2173,5–2190,5 kHz
2190,5–2194 kHz
2194–2300 kHz

2300–2498 kHz

POMORSKA MOBILNA
MOBILNA (nuja in klic)
5.108, 5.109, 5.110, 5.111
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
RADIODIFUZNA 5.113
5.103

3
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS
2498–2501 kHz
2501–2502 kHz
2502–2625 kHz

2625–2650 kHz

2650–2850 kHz

2850–3025 kHz
3025–3155 kHz
3155–3200 kHz

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ýASOVNIH SIGNALOV
(2500 kHz)
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ýASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
5.92, 5.103
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
5.92
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
5.92, 5.103
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

3200–3230 kHz

5.116
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
RADIODIFUZNA 5.113

3230–3400 kHz

5.116
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIODIFUZNA 5.113

3400–3500 kHz
3500–3800 kHz

3800–3900 kHz
3900–3950 kHz

5.116
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
RADIOAMATERSKA
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.92
FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
KOPENSKA MOBILNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

4
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS
3950–4000 kHz
4000–4063 kHz
4063–4438 kHz
4438–4650 kHz
4650–4700 kHz
4700–4750 kHz
4750–4850 kHz

4850–4995 kHz
4995–5003 kHz
5003–5005 kHz
5005–5060 kHz
5060–5250 kHz
5250–5450 kHz
5450–5480 kHz
5480–5680 kHz
5680–5730 kHz
5730–5900 kHz
5900–5950 kHz
5950–6200 kHz
6200–6525 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127
POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
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
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
5.111, 5.115
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.134
5.136
RADIODIFUZNA
POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.130, 5.132
5.137
5
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS
6525–6685 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

6685– 6765 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

6765–7000 kHz
7000–7100 kHz

7100–7200 kHz
7200–7300 kHz
7300–7400 kHz
7400–7450 kHz

7450–8100 kHz
8100–8195 kHz
8195–8815 kHz

5.138, 5.138A
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
RADIODIFUZNA
RADIOAMATERSKA 5.141C
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA 5.134
5.143, 5.143B
RADIODIFUZNA
5.143B
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
5.143E
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

8815–8965 kHz

5.111
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

8965–9040 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

9040–9400 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.134

9400–9500 kHz
9500–9900 kHz
9900–9995 kHz
9995–10 003 kHz

5.146
RADIODIFUZNA
5.147
FIKSNA
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ýASOVNIH SIGNALOV
(10 000 kHz)
5.111
6
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10 003–10 005 kHz

10 005–10 100 kHz

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

11 175–11 275 kHz

5.111
FIKSNA
Radioamaterska
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

11 275–11 400 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

11 400–11 600 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.134

10 100–10 150 kHz
10 150–11 175 kHz

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

5.146
RADIODIFUZNA
5.147
RADIODIFUZNA 5.134

12 100–12 230 kHz

5.146
FIKSNA

12 230–13 200 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

13 200–13 260 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

13 260–13 360 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
FIKSNA
RADIOASTRONOMSKA

13 360–13 410 kHz

13 410–13 570 kHz

13 570–13 600 kHz
13 600–13 800 kHz
13 800–13 870 kHz

5.149
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R)
5.150
RADIODIFUZNA 5.134
5.151
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA 5.134
5.151
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13 870–14 000 kHz
14 000–14 250 kHz
14 250–14 350 kHz
14 350–14 990 kHz
14 990–15 005 kHz
15 005–15 010 kHz
15 010–15 100 kHz
15 100–15 600 kHz
15 600–15 800 kHz

FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R)
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
RADIOAMATERSKA
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)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA 5.134

15 800–16 360 kHz

5.146
FIKSNA

16 360–17 410 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

17 410–17 480 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.134

17 480–17 550 kHz
17 550–17 900 kHz

5.146
RADIODIFUZNA

17 900–17 970 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

17 970–18 030 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

18 030–18 052 kHz

FIKSNA
FIKSNA
Storitev vesoljskih raziskav
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
FIKSNA
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
POMORSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.134

18 052–18 068 kHz
18 068–18 168 kHz
18 168–18 780 kHz
18 780–18 900 kHz
18 900–19 020 kHz
19 020–19 680 kHz

5.146
FIKSNA

19 680–19 800 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132
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19 800–19 990 kHz
19 990–19 995 kHz

19 995–20 010 kHz

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

21 450–21 850 kHz

5.111
FIKSNA
Mobilna
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
RADIODIFUZNA

21 850–21 870 kHz

FIKSNA

21 870–21 924 kHz

FIKSNA 5.155B

21 924–22 000 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

22 000–22 855 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

22 855–23 000 kHz

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

20 010–21 000 kHz
21 000–21 450 kHz

23 000–23 200 kHz
23 200–23 350 kHz
23 350–24 000 kHz
24 000–24 890 kHz
24 890–24 990 kHz
24 990–25 005 kHz
25 005–25 010 kHz
25 010–25 070 kHz
25 070–25 210 kHz
25 210–25 550 kHz
25 550–25 670 kHz
25 670–26 100 kHz

5.149
RADIODIFUZNA
9
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26 100–26 175 kHz
26 175–27 500 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

29,7–30,005 MHz

5.150
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
MOBILNA
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
MOBILNA

30,005–30,01 MHz

MOBILNA

30,01–37,50 MHz

MOBILNA
MOBILNA
Radioastronomska

27 500–28 000 kHz
28 000–29 700 kHz

37,50–38,25 MHz
38,250–39,986 MHz
39,986–40,020 MHz
40,02–40,66 MHz

40,66–40,70 MHz
40,70–40,98 MHz
40,980–41,015 MHz
41,015–44 MHz
44–46,4 MHz
46,4–47,0 MHz
47–68 MHz

5.149
MOBILNA
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav
MOBILNA
5.150
MOBILNA
Radioamaterska
5.150
MOBILNA
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav
MOBILNA
MOBILNA
5.162A
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.162A
KOPENSKA MOBILNA
Radioamaterska
5.162A, 5.164
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68,00–74,8 MHz

74,8–75,2 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Radioamaterska
Radioastronomska
5.149
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

75,2–87,5 MHz

5.180
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

87,5–100,0 MHz

RADIODIFUZNA

100–108 MHz
108,0–117,975 MHz

117,975–137 MHz

RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.197A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

5.111, 5.200
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
137,000–137,025 MHz Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.208
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
137,025–137,175 MHz Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.208
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
137,175–137,825 MHz Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.208
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METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
137,825–138,000 MHz Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
138,0–143,6 MHz
143,60–143,65 MHz
143,65–144,00 MHz
144–146 MHz
146,0–148,0 MHz
148,0–149,9 MHz

149,90–150,05 MHz

150,05–153,0 MHz
153–154 MHz

5.208
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209
5.218, 5.219, 5.221
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209, 5.224A
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.224B
5.220, 5.222, 5.223
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

154–154,5 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

154,5–154,65 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

154,65–156 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)

156–156,4875 MHz
156,4875–
156,5375 MHz
156,5375–
156,5625 MHz

5.226
POMORSKA MOBILNA (nuja in klic po DSC)
5.111, 5.226, 5.227
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
POMORSKA MOBILNA (klic v nuji in klicna frekvenca po DSC)
5.111, 5.226, 5.227
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156,5625–
156,7625 MHz
156,7625–
156,8375 MHz
156,8375–157,45 MHz
157,45–160,6 MHz
160,6–160,975 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)
5.226
POMORSKA MOBILNA (nuja in klic)
5.111, 5.226
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.226
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

5.226
160,975–161,475 MHz MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
161,475–162,05 MHz
5.226, 5.227A
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
162,05–165,225 MHz
5.226, 5.227A
165,2–165,225 MHz MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
165,225–169,4 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

169,4–169,,825 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

169,825–174 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

174–223 MHz
223–230 MHz
230–235 MHz
235–267 MHz

267–272,0 MHz

272–273 MHz

RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna
MOBILNA
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
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273–312 MHz
312–315 MHz
315–322 MHz

322,0–328,65 MHz

328,65–335,4 MHz
335,4–380,0 MHz
380,0–385,0 MHz
385–387 MHz
387–390 MHz
390–395 MHz
395–399,9 MHz

399,90–400,0500 MHz
400,0500–
400,150 MHz

400,15–401,00 MHz

MOBILNA
5.254
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.254, 5.255
MOBILNA
5.254
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.258
MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255
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
PO SATELITU (400,1 MHz) 5.261
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.263
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)
5.264
14
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401–402 MHz

402–403 MHz

403–406 MHz
406,0–406,1 MHz

406,1–410,0 MHz

410–420 MHz
420–430 MHz
430–432 MHz

432–438 MHz

438–440 MHz

440–450 MHz

450–455 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
5.266, 5.267
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.268
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska
RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275
FIKSNA 5.275
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKO SATELITSKA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.279A
5.138, 5.280, 5.282
RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275
FIKSNA 5.275
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska
5.286
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286, 5.286A
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455–456 MHz
456–459 MHz
459–460 MHz

460–470 MHz

MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286A
MOBILNA 5.286AA
5.287
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286A
MOBILNA 5.286AA
Meteorološka satelitska (vesolje–Zemlja)

862–870 MHz

5.287, 5.289
RADIODIFUZNA
Mobilna
Radioastronomska
5.149, 5.306, 5.311A,
RADIODIFUZNA
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.316B, 5.317A
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A

870–876 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A

876–880 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A

880–890 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A

890–915 MHz

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A
Radiolokacijska
FIKSNA
MOBILNA 5.317A
Radiolokacijska
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A
Radiolokacijska
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A
Radiolokacijska
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A

470–790 MHz
790–862 MHz

915–921 MHz
921–925 MHz
925–935 MHz
935–942 MHz
942–960 MHz
960–1164 MHz
1164–1215 MHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.327A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.328A,
5.328B
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1215–1240 MHz

1240–1300 MHz

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

1300–1350 MHz

5.332, 5.335A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

1350–1400 MHz

5.149, 5.337A
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA

1400–1427 MHz

5.149, 5.338A, 5.339
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

1427–1429 MHz

5.340, 5.341
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne

1429–1452 MHz

5.338A, 5.341
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.338A, 5.341
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1452–1492 MHz

1492–1518 MHz

1518–1525 MHz

1525–1530 MHz

1530–1535 MHz

1535–1559 MHz

1559–1610 MHz

1610–1610,6 MHz

1610,6–1613,8 MHz

RADIODIFUZNA 5.345
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B, 5.345
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
5.341
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.341
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.348, 5.351A
5.341
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
5.208B, 5.341, 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
5.208B, 5.341, 5.351, 5.354
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A
5.208B, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–
vesolje) 5.328B, 5.208B, 5.209
5.341
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
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
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1613,8–1626,5 MHz

1626,5–1660 MHz

1660–1660,5 MHz

1660,5–1668,0 MHz

1668,0–1668,4 MHz

1668,4–1670 MHz

1670–1675 MHz

1675–1690 MHz

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja)
5.208B, 5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
5.149, 5.341, 5.379A
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
5.149, 5.341, 5.379A
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341, 5.379D
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B
5.341, 5.379D, 5.380A
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.341
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1690–1700 MHz

1700–1710 MHz

1710–1785 MHz
1785–1800 MHz
1800–1805 MHz
1805–1880 MHz
1880–1900 MHz

1900–1930 MHz

1930–1980 MHz

1980–2010 MHz

2010–2025 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Fiksna
Mobilna razen zrakoplovne mobilne
5.289, 5.341
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.289, 5.341
FIKSNA
MOBILNA 5.384A
5.149, 5.341, 5.385
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA 5.384A
FIKSNA
MOBILNA 5.384A, 5.388A
5.388
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
5.388, 5.389A
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
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2025–2110 MHz

2110–2120 MHz

2120–2170 MHz

2170–2200 MHz

2200–2290 MHz

2290–2300 MHz

2300–2400 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) (vesolje–
vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje) (vesolje–vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje)
5.392
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja–vesolje)
5.388
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
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 5.384A
Radioamaterska
Radiolokacijska
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2400–2450 MHz

2450–2483,5 MHz

2483,5–2500 MHz

2500–2520 MHz
2520–2655 MHz

2655–2670 MHz

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.150, 5.282
FIKSNA
MOBILNA
5.150
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A
5.150, 5.371, 5.398, 5.399, 5.402
FIKSNA 5.410
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A
FIKSNA 5.410
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A
5.339
FIKSNA 5.410
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)

2670–2690 MHz

5.149, 5.208B
FIKSNA 5.410
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A
Radioastronomska

2690–2700 MHz

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

2700–2900 MHz

2900–3100 MHz

5.340
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska
5.423
RADIOLOKACIJSKA 5.424A
RADIONAVIGACIJSKA 5.426
5.425, 5.427
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3100–3300 MHz

3300–3400 MHz

3400–3600 MHz

3600–4200 MHz
4200–4400 MHz

RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno)
5.149
RADIOLOKACIJSKA
5.149
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.430A
Radioamaterska
Radiolokacijska
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Mobilna
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438

4800–4990 MHz

5.440
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA 5.442
Radioastronomska

4990–5000 MHz

5.149, 5.339
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA

4400–4500 MHz
4500–4800 MHz

5000–5010 MHz

5.149, 5.443B
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)
5.367, 5.443B
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5010–5030 MHz

5030–5091 MHz

5091–5150 MHz

5150–5250 MHz

5250–5255 MHz

5255–5350 MHz

5350–5460 MHz

5460–5470 MHz

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, 5.444
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA 5.444B
5.367, 5.444, 5.444A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.447A
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B
5.446C, 5.447B, 5.447C
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.447D
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F
5.448A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F
5.448A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.448B
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448C
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449
RADIOLOKACIJSKA 5.448D
RADIONAVIGACIJSKA 5.449
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
STORTEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.448D
5.448B
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5470–5570 MHz

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.450B

5570–5650 MHz

5.448B, 5.452
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A
RADIOLOKACIJSKA 5.450B

5650–5725 MHz

5.452
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A
Radioamaterska

5725–5830 MHz

5.282
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna
5.150

5830–5850 MHz

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

5850–5925 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA

5925–6700 MHz

5.150
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.149, 5.440, 5.458
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6700–7075 MHz

7075–7145 MHz

7145–7235 MHz

7235–7250 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C
FIKSNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 5.460
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje)
5.458
FIKSNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje)
Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje)
Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje)

7250–7300 MHz

5.458
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA

7300–7450 MHz

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

7450–7550 MHz

7550–7750 MHz
7750–7850 MHz
7850–7900 MHz

5.461
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.461A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461B
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
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7900– 8025 MHz

8025–8175 MHz

8175–8215 MHz

8215–8400 MHz

8400–8500 MHz
8500–8550 MHz
8550–8650 MHz
8650–8750 MHz
8750–8850 MHz
8850–9000 MHz
9000–9200 MHz
9200–9300 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
5.461
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA 5.463
5.462A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA 5.463
5.462A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
5.462A, 5.463
FIKSNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.465
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
5.469A
RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472
5.474
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9300–9500 MHz

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

9500–9800 MHz

5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

9800–9900 MHz

5.476A
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno)

9900–10 000 MHz

10–10,15 GHz

10,15–10,3 GHz

10,3–10,45 GHz

10,45–10,50 GHz

10,50–10,55 GHz
10,55–10,60 GHz

5.478A, 5.478B
RADIOLOKACIJSKA
5.479
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
5.479
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
FIKSNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Mobilna
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska
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10,60–10,68 GHz

10,68–10,70 GHz

10,70–11,70 GHz

11,70–12,50 GHz

12,50–12,75 GHz
12,75–13,25 GHz

13,25–13,40 GHz

13,40–13,75 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Radiolokacijska
5.149, 5.482, 5.482A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441, 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.487, 5.487A,
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
5.498A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
Storitev standardne frekvence in þasovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)
5.501A, 5.501B
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13,75–14 GHz

14–14,25 GHz

14,25–14,30 GHz

14,30–14,4 GHz

14,40–14,47 GHz

14,47–14,50 GHz

14,50–14,80 GHz
14,80–15,35 GHz

15,35–15,40 GHz

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
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav
5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506
RADIONAVIGACIJSKA 5.504
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav
5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Radionavigacijska satelitska
5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Radioastronomska
5.149, 5.504A
FIKSNA
MOBILNA
Storitev raziskovanja vesolja
FIKSNA
MOBILNA
Storitev raziskovanja vesolja
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
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15,40–15,43 GHz

15,43–15,63 GHz

15,63–15,70 GHz
15,70–16,60 GHz
16,60–17,10 GHz
17,10–17,20 GHz

17,20–17,30 GHz

17,30–17,70 GHz
17,70–18,10 GHz

18,10–18,40 GHz

18,40–18,60 GHz

18,60–18,80 GHz

18,80–19,30 GHz

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.511D
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.511A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.511C
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.511D
RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Mobilna
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
Mobilna
5.513A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516A, 5.516B
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
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.519
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A
MOBILNA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.522B B
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)
5.522A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja 5.523A
MOBILNA
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19,30–19,70 GHz

19,70–20,10 GHz

20,10–20,20 GHz

20,20–21,20 GHz

21,20–21,40 GHz

21,40–22 GHz

22–22,21 GHz

22,21–22,50 GHz

22,50–22,55 GHz

22,55–22,6 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
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.516B
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.525, 5.526, 5.527, 5.528
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–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
5.208B
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.149
SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.149, 5.532
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
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22,6–23 GHz

23–23,55 GHz

23,55–23,60 GHz

23,60–24 GHz

24–24,05 GHz

24,05–24,25 GHz

24,25–24,45 GHz
24,45–24,50 GHz
24,50–24,75 GHz
24,75–25,25 GHz
25,25–25,50 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.149
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
5.150
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)
Fiksna
Mobilna
5.150
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
Storitev standardne frekvence in þasovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)
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25,50–26,50 GHz

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

27,50–28,50 GHz

5.536A
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.484A,
5.516B, 5.539

28,50–29,10 GHz

5.538, 5.540
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541

26,50–27,50 GHz

29,10–29,50 GHz

5.540
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

29,50–29,90 GHz

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

29,90–30,00 GHz

5.540
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541, 5.543

30–31 GHz

5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.338A
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
Storitev standardne frekvence in þasovnih signalov satelitska (vesolje–
Zemlja)
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31–31,30 GHz

31,30–31,50 GHz

31,50–31,80 GHz

FIKSNA 5.338A
MOBILNA
Storitev standardne frekvence in þasovnih signalov, satelitska (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

31,80–32 GHz

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

32–32,30 GHz

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

32,30–33 GHz

5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
MEDSATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA

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

5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
5.547
RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
RADIOLOKACIJSKA
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35,5–36 GHz

36–37 GHz

37–37,50 GHz

37,50–38 GHz

38–39,50 GHz

39,50–40 GHz

40–40,50 GHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
5.549A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Radioastronomska
5.149, 5.550A
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
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40,50–41,00 GHz

41,00–42,50 GHz

42,50–43,50 GHz

43,50–47,00 GHz

47–47,20 GHz

47,20–47,50 GHz

47,50–47,90 GHz

47,90–48,20 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna
5.547
FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna
5.547, 5.551H, 5.551I
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
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
MOBILNA
Radioamaterska
5.552A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A
MOBILNA
Radioamaterska
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
MOBILNA
Fiksna
Radioamaterska
5.552A
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48,20–48,54 GHz

48,54–49,44 GHz

49,44–50,20 GHz

50,20–50,40 GHz

50,40–51,40 GHz

51,40–52,6 GHz

52,6–54,25 GHz

54,25–55,78 GHz

55,78–56,9 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
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) 5.338A, 5.552
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B
MOBILNA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)
FIKSNA 5.338A
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
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56,9–57,0 GHz

57–58,2 GHz

58,20–59 GHz

59–59,3 GHz

59,3–61 GHz

61–61,5 GHz

61,5–63 GHz

63–64 GHz

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
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA 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
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64–65 GHz

65–66 GHz

66–71 GHz

71–74 GHz

74–75,5 GHz

75,5–76 GHz

76–77,5 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
5.547
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.553, 5.558
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
5.554
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
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.561
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149
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77,5–78 GHz

78–79 GHz

79–81 GHz

81–84 GHz

84–86 GHz

86–92 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149, 5.560
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149, 5.561A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
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92–94 GHz

94–94,1 GHz

94,1–95 GHz

95–100 GHz

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

100–102 GHz

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

102–105 GHz

5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

105–109,50 GHz

5.149, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
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109,50–111,80 GHz

111,80–114,25 GHz

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

114,25–116 GHz

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

116,00–119,98 GHz

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

119,98–122,25 GHz

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

122,25–123,00 GHz

123–130 GHz

5.138, 5.341
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
Radioamaterska
5.138
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
Radioastronomska
5.149, 5.554
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130–134 GHz

134–136 GHz

136–141 GHz

141–148,5 GHz

148,5–151,5 GHz

151,5–155,5 GHz

155,5–158,5 GHz

158,5–164 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.562E
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOASTRONOMSKA
5.149
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
Radioastronomska
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
5.562F
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.562F, 5.562G
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
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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

191,80–200 GHz

200–202 GHz

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
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
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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

238–240 GHz

240,00–241,00 GHz

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
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV
FREKVENýNI PAS

241–248 GHz

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

248–250 GHz

5.138, 5.149
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
Radioastronomska

250–252 GHz

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

252–265 GHz

265–275 GHz

275–3 000 GHz

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
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Priloga II: Opombe iz 5. þlena Pravilnika o radiokomunikacijah ITU
5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 9 kHz, morajo zagotoviti, da ta uporaba
ne povzroþa škodljivega motenja radijskim storitvam, za katere so razporejeni radiofrekvenþni
pasovi nad 9 kHz.
5.54 Pozivamo uprave, ki za izvajanje znanstvenih raziskav uporabljajo radijske frekvence pod
9 kHz, naj o tem obvestijo druge prizadete uprave, da bi take raziskave zašþitile pred
škodljivim motenjem.
5.57 Uporaba radiofrekvenþnih pasov 14–19,95 kHz, 20,05–70 kH in 70–90 kHz (72–84 kHz in
86–90 kHz v Obmoþju 1) za pomorske mobilne storitve je omejena na obalne radiotelegrafske
postaje (samo A1A in F1B). Izjemoma se odobri uporaba razredov oddajanja J2B ali J7B, þe
za to potrebna pasovna širina ne presega pasovne širine, ki se v naštetih radiofrekvenþnih
pasovih obiþajno uporablja za razreda oddajanja A1A in F1B.
5.60 V radiofrekvenþnih pasovih 70–90 kHz (70–86 kHz v Obmoþju 1) in 110–130 kHz (112–
130 kHz v Obmoþju 1) se smejo uporabljati pulzirani radionavigacijski sistemi pod pogojem,
da ne povzroþajo škodljivega motenja drugim storitvam, za katere so razporejeni navedeni
pasovi.
5.62 Pozivamo uprave, ki upravljajo postaje v radionavigacijski storitvi v radiofrekvenþnem pasu
90–110 kHz, naj uskladijo tehniþne in obratovalne znaþilnosti teh postaj tako, da se prepreþi
škodljivo motenje storitev leteh.
5.64 Za postaje v fiksni storitvi v radiofrekvenþnih pasovih, razporejenih za to storitev med 90 kHz
in 160 kHz (148,5 kHz v Obmoþju 1), in za postaje v pomorski mobilni storitvi v
radiofrekvenþnih pasovih, razporejenih za to storitev med 110 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v
Obmoþju 1), so dopušþeni samo razredi oddajanja A1A ali F1B, A2C, A3C, F1C ali F3C. Za
postaje v pomorski mobilni storitvi v radiofrekvenþnih pasovih med 110 kHz in 160 kHz
(148,5 kHz v Obmoþju 1) sta izjemoma dopušþena tudi razreda oddajanja J2B ali J7B.
5.67A Pri postajah v radioamaterski storitvi v pasu 135,7–137,8 kHz najveþja možna izsevana moþ
ne sme presegati 1 W (e. i. r. p.) in ne sme povzroþati škodljivega motenja radionavigacijski
storitvi v državah, navedenih v 5.67. (WRC-07)
5.73 Radiofrekvenþni pas 285–325 kHz (283,5–325 kHz v Obmoþju1) v pomorski
radionavigacijski storitvi se sme uporabljati za pošiljanje dodatnih navigacijskih informacij po
ozkopasovni tehniki pod pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja postajam radijskega
svetilnika, ki delujejo v radionavigacijski storitvi. (WRC-97)
5.74 Dodatna razporeditev: v Obmoþju 1 je radiofrekvenþni pas 285,3–285,7 kHz razporejen tudi
za pomorsko radionavigacijsko storitev (razliþnih od radijskega svetilnika) na primarni
osnovi.
5.76 Radijska frekvenca 410 kHz je doloþena za radiogoniometrijo v pomorski radionavigacijski
storitvi. Druge radionavigacijske storitve, za katere je razporejen radiofrekvenþni pas 405–
415 kHz, ne smejo povzroþati škodljivega motenja radiogoniometriji v radiofrekvenþnem pasu
406,5–413,5 kHz.
5.79 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 415–495 kHz in 505–526,5 kHz (505–510 kHz v Obmoþju
2) za pomorsko mobilno storitev je omejena na radiotelegrafijo.
5.79A Upravam se pri postavljanju obalnih postaj v storitvi NAVTEX na radijskih frekvencah
490 kHz, 518 kHz in 4209,5 kHz priporoþa, da uskladijo obratovalne znaþilnosti skladno s
postopki Mednarodne pomorske organizacije (IMO) (glej resolucijo 339
(Rev.WRC-07)). (WRC-07)
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5.82 V pomorski mobilni storitvi se radijska frekvenca 490 kHz uporablja izkljuþno za to, da
obalne postaje po ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem (angl. direct-printing)
pošiljajo ladjam navigacijska in meteorološka opozorila ter nujne informacije. Pogoji za
uporabo radijske frekvence 490 kHz so predpisani v 31. in 52. þlenu. Uprave morajo
zagotoviti, da uporaba radiofrekvenþnega pasu 415–495 kHz za zrakoplovno
radionavigacijsko storitev ne povzroþa škodljivega motenja radijski frekvenci 490 kHz.
5.82A Uporaba pasu 495–505 kHz je omejena na telegrafijo. (WRC-07)
5.82B Uprave, ki dovoljujejo uporabo frekvenc v pasu 495–505 kHz za storitve, razliþne od
pomorske mobile storitve, naj zagotovijo, da le-te ne povzroþajo nobenega škodljivega
motenja mobilni pomorski storitvi v tem pasu ali storitvam, razporejenim v sosednjih pasovih,
ki so še posebej navedeni v pogojih za uporabo frekvenc 490 kHz in 518 kHz, kakor je
predpisano v þlenih 31 in 52. (WRC-07)
5.84 Pogoji za uporabo radijske frekvence 518 kHz za pomorsko mobilno storitev so predpisani v
31. in 52. þlenu. (WRC-07)
5.90 V radiofrekvenþnem pasu 1605–1705 kHz radiodifuzne postaje v Obmoþju 2 je podroþje
delovanja pomorske mobilne postaje v Obmoþju 1 omejeno na tisto, ki se zagotovi z
razširjanjem talnega vala.
5.92 Nekatere države v Obmoþju 1 uporabljajo radiodeterminacijske sisteme v radiofrekvenþnih
pasovih 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–
2850 kHz in 3500–3800 kHz v skladu s sporazumom, doseženim na podlagi št. 9.21. Sevana
srednja moþ teh postaj ne sme preseþi 50 W.
5.99 Dodatna razporeditev: Savdska Arabija, Avstrija, Irak, Libijska arabska džamahirija,
Uzbekistan, Slovaška, Romunija, Srbija, Slovenija, ýad in Togo dobijo radiofrekvenþni pas
1810–1830 kHz tudi za fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, na
primarni osnovi. (WRC-07)
5.100 V Obmoþju 1 se v državah, ki ležijo delno ali v celoti severno od 40 qN, dovoljenje za
uporabo radiofrekvenþnega pasu 1810–1830 kHz za radioamatersko storitev izda šele po
posvetovanju z državami, navedenimi pod št. 5.98 in 5.99, da doloþijo potrebne ukrepe, ki
morajo biti izvedeni za prepreþitev škodljivega motenja med radioamaterskimi postajami in
postajami drugih storitev, ki delujejo v skladu s št. 5.98 in 5.99.
5.103 V Obmoþju 1 morajo uprave pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam v fiksni in
mobilni storitvi v radiofrekvenþnih pasovih 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz
in 2650–2850 kHz upoštevati posebne zahteve pomorske mobilne storitve.
5.104 V Obmoþju 1 je uporaba radiofrekvenþnega pasu 2025–2045 kHz za storitev meteorološke
podpore omejena na postaje oceanografskih boj.
5.108 Nosilna frekvenca 2182 kHz je mednarodna frekvenca za klic v nuji in klicna frekvenca v
radiotelegrafiji. Pogoji za uporabo radiofrekvenþnega pasu 2173,5–2190,5 kHz so predpisani
v 31. in 52. þlenu. (WRC-07)
5.109 Radijske frekvence 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz in
16 804,5 kHz so mednarodne frekvence za klic v nuji za digitalno selektivno klicanje. Pogoji
za uporabo so predpisani v 31. þlenu.
5.110 Radijske frekvence 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz in
16 695 kHz so mednarodne frekvence za klic v nuji za ozkopasovno telegrafijo z neposrednim
tiskanjem. Pogoji za uporabo so predpisani v 31. þlenu.
5.111 Nosilne frekvence 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz in 8364 kHz ter frekvence 121,5 MHz,
156,525 MHz, 156,8 MHz in 243 MHz se smejo v skladu s postopki, ki veljajo za prizemne
radiokomunikacijske storitve, uporabljati tudi za iskalne in reševalne operacije pri vesoljskih
vozilih s posadko. Pogoji za uporabo radijskih frekvenc so predpisani v 31. þlenu.
Enako velja za frekvence 10 003 kHz, 14 993 kHz in 19 993 kHz, vendar je treba v teh
primerih oddajanje omejiti na pas r 3 kHz od navedene frekvence. (WRC-07)
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5.113 Pogoji za uporabo radiofrekvenþnih pasov 2300–2495 kHz (2498 kHz v Obmoþju 1), 3200–
3400 kHz, 4750–4995 kHz in 5005–5060 kHz za radiodifuzno storitev so navedeni pod št.
5.16 do 5.20, 5.21 in 23.3 do 23.10.
5.115 V skladu z 31. þlenom smejo nosilni (referenþni) frekvenci 3023 kHz in 5680 kHz
uporabljati tudi postaje pomorske mobilne storitve, vkljuþene v iskalne in reševalne
dejavnosti. (WRC-07)
5.116 Pozivamo uprave, naj dovolijo uporabo radiofrekvenþnega pasu 3155–3195 kHz za
zagotovitev skupnega svetovnega kanala za brezžiþne slušne aparate majhne moþi. Da bi
ugodile krajevnim potrebam, smejo tem napravam dodeliti dodatne kanale v radiofrekvenþnih
pasovih med 3155 in 3400 kHz. Upoštevati pa je treba, da so radijske frekvence v obmoþju
3000 kHz do 4000 kHz primerne za slušne naprave, ki so naþrtovane tako, da delujejo na
kratkih razdaljah v indukcijskem polju.
5.127 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 4000–4063 kHz za pomorsko mobilno storitev je omejena
na ladijske postaje, ki uporabljajo radiotelefonijo (glej št. 52.220 in dodatek 17).
5.130 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 4125 kHz in 6215 kHz so predpisani v 31. in 52. þlenu.
(WRC-07)
5.131 Radijska frekvenca 4209,5 kHz se uporablja izkljuþno za to, da obalne postaje po
ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem pošiljajo ladjam navigacijska in
meteorološka opozorila in nujne informacije. (WRC-97)
5.132 Radijske frekvence 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz,
19 680,5 kHz, 22 376 kHz in 26 100,5 kHz so mednarodne frekvence za prenos pomorskih
varnostnih informacij (MSI) (glej dodatek 17).
5.134 Pri uporabi radiofrekvenþnih pasov 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz,
11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–
15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz za radiodifuzno storitev je treba
upoštevati postopek iz 12. þlena. Spodbujamo uprave, da uporabljajo te radiofrekvenþne
pasove za olajšanje uvajanja digitalno moduliranega oddajanja v skladu z doloþbami
resolucije 517 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.136 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 5900–5959 kHz lahko uporabljajo postaje, ki bodo
komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo namešþene, pri naslednjih storitvah: za
fiksno storitev (v vseh teh obmoþjih), za kopensko mobilno storitev (v Obmoþju 1), za
mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne (R) storitve (v obmoþjih 2 in 3), pod pogojem, da
ne bodo povzroþale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri
uporabi teh radijskih frekvenc uporablja najmanjša moþ, ki je potrebna za delovanje, in da se
upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s
Pravilnikom o radiokomunikacijah (angl. Radio Regulations) (v nadaljnjem besedilu:
pravilnik). (WRC-07)
5.137 Pod pogojem, da se ne povzroþa škodljivo motenje pomorski mobilni storitvi, smejo
radiofrekvenþna pasova 6200–6213,5 kHz in 6220,5–6525 kHz izjemoma uporabljati postaje
v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri so namešþene, s srednjo
moþjo, ki ne preseže 50 W. Pri prijavi teh radijskih frekvenc bo Urad za radiokomunikacije (v
nadaljnjem besedilu: urad) namenil pozornost zgornjemu pogoju.
5.138 Naslednji radiofrekvenþni pasovi: 6765–6795 kHz (centralna frekvenca 6780 kHz), 433,05–
434,79 MHz (centralna frekvenca 433,92 MHz) v Obmoþju 1, razen v državah, ki so navedene
pod št. 5.280, 61–61,50 GHz (centralna frekvenca 61,25 GHz), 122–123 GHz (centralna
frekvenca 122,5 GHz) in 244–246 (centralna frekvenca 245 GHz), so namenjeni industrijski,
znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Za uporabo navedenih radiofrekvenþnih pasov v te
namene je treba dobiti posebno dovoljenje ustrezne uprave, izdano v dogovoru z drugimi
upravami, katerih radiokomunikacijske storitve bi bile lahko prizadete. Pri izvajanju teh
doloþb morajo uprave ustrezno upoštevati najnovejša veljavna priporoþila ITU-R.
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5.138A Do 29. marca 2009 je radiofrekvenþni pas 6765–7000 kHz razporejen za fiksno storitev na
primarni osnovi in za kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. Po tem datumu pa bo
razporejen za fiksno in mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne (R) storitve na primarni
osnovi. (WRC-03)
5.141C V obmoþjih 1 in 3 je radiofrekvenþni pas 7100–7200 kHz do 29. marca 2009 razporejen za
radiodifuzno storitev na primarni osnovi. (WRC-03)
5.143 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 7300–7350 kHz lahko uporabljajo postaje za fiksno
in kopensko mobilno storitev, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo
namešþene, pod pogojem, da ne bodo povzroþale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi.
Pozivamo uprave, da se pri teh radijskih frekvencah uporablja najmanjša moþ, ki je potrebna
za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev,
objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07)
5.143B V Obmoþju 1 je radiofrekvenþni pas 7350–7450 kHz do 29. marca 2009 razporejen za
fiksno storitev na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. Pod
pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, bodo smele po 29.
marcu 2009 radijske frekvence v radiofrekvenþnem pasu 7350–7450 kHz uporabljati postaje v
fiksni in kopenski mobilni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri bodo
postaje namešþene, skupna sevana moþ posamezne postaje pa ne sme presegati 24 dBW.
(WRC-03)
5.143E Do 29. marca 2009 je radiofrekvenþni pas 7450–8100 kHz razporejen za fiksno storitev na
primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. (WRC-03)
5.145 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 8291 kHz, 12 290 kHz in 16 402 kHz so predpisani v
31. in 51. þlenu. (WRC-07)
5.146 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–
12 100 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz lahko
uporabljajo postaje v fiksni storitvi, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri
bodo namešþene, pod pogojem, da ne bodo povzroþale škodljivega motenja radiodifuzni
storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi teh radijskih frekvenc v fiksni storitvi uporablja
najmanjša moþ, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih
frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07)
5.147 Pod pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, smejo radijske
frekvence v radiofrekvenþnih pasovih 9775–9900 kHz, 11 650–11 700 kHz in 11 975–
12 050 kHz uporabljati postaje v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v
kateri so namešþene, celotna sevana moþ vsake od postaj pa ne preseže 24 dBW.
5.149 Pozivamo uprave, da pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam drugih storitev, za katere
so razporejeni naslednji radiofrekvenþni pasovi: 13 360–13 410 kHz, 25 550–25 670 kHz,
37,5–38,25 MHz, 73–74,6 MHz v obmoþjih 1 in 3, 150,05–153 MHz v Obmoþju 1, 322–
328,6 MHz, 406,1–410 MHz, 608–614 MHz v obmoþjih 1 in 3, 1330–1400 MHz, 1610,6–
1613,8 MHz, 1660–1670 MHz, 1718,8–1722,2 MHz, 2655–2690 MHz, 3260–3267 MHz,
3332–3339 MHz, 3345,8–3352,5 MHz, 4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz, 4990–5000 MHz,
6650–6675,2 MHz, 10,6–10,68 GHz, 14,47–14,5 GHz, 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz,
22,81–22,86 GHz, 23,07–23,12 GHz, 31,2–31,3 GHz, 31,5–31,8 GHz v obmoþjih 1 in 3,
36,43–36,5 GHz, 42,5–43,5 GHz, 48,94–49,04 GHz, 76–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz,
102–109,5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 128,33–128,59 GHz, 129,23–129,49 GHz, 130–
134 GHz, 136–148,5 GHz, 151,5–158,5 GHz, 168,59–168,93 GHz, 171,11–171,45 GHz,
172,31–172,65 GHz, 173,52–173,85 GHz, 195,75–196,15 GHz, 209–226 GHz, 241–
250 GHz, 252–275 GHz, izvedejo vse ustrezne ukrepe za zašþito radioastronomskih storitev
pred škodljivim motenjem. Oddaje z vesoljskih ali zrakoplovnih postaj so lahko posebno hud
vir motenj radioastronomske storitve (glej št. 4.5 in 4.6 ter 29. þlen). (WRC-2000)
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5.150 Radiofrekvenþni pasovi: 13 553–13 567 kHz (centralna frekvenca 13 560 kHz), 26 957–
27 283 kHz (centralna frekvenca 27 120 kHz), 40,66–40,70 MHz (centralna frekvenca
40,68 MHz), 902–928 MHz v Obmoþju 2 (centralna frekvenca 915 MHz), 2400–2500 MHz
(centralna frekvenca 2450 MHz), 5725–5875 MHz (centralna frekvenca 5800 MHz) in 24–
24,25 GHz (centralna frekvenca 24,125 GHz), so namenjeni tudi industrijski, znanstveni in
medicinski uporabi (ISM). Radiokomunikacijske storitve, ki delujejo znotraj navedenih
radiofrekvenþnih pasov, se morajo sprijazniti s škodljivim motenjem, ki ga lahko povzroþi ta
uporaba. Oprema za ISM, ki deluje v teh radiofrekvenþnih pasovih, mora ustrezati doloþbi št.
15.13.
5.151 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 13 570–13 600 kHz in 13 800–13 870 kHz
lahko uporabljajo postaje v fiksni in mobilni storitvi, razen zrakoplovne mobilne (R) storitve,
ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo namešþene, pod pogojem, da ne
bodo povzroþale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi
radijskih frekvenc za te storitve uporablja najmanjša moþ, ki je potrebna za delovanje, in da se
upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s
pravilnikom. (WRC-07)
5.155B Radiofrekvenþni pas 21 870–21 924 kHz se uporablja za fiksno storitev za zagotavljanje
storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov.
5.156A Uporaba radiofrekvenþnega pasu 23 200–23 350 kHz za fiksno storitev je omejena na
zagotavljanje storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov.
5.157 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 23 350–24 000 kHz za pomorsko mobilno storitev je
omejena na medladijsko telegrafijo.
5.162A Dodatna razporeditev: Nemþija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Kitajska,
Vatikan, Danska, Španija, Estonija, Ruska federacija, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija,
Latvija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg,
Monako, ýrna gora, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, ýeška republika,
Velika Britanija, Srbija, Slovenija, Švedska in Švica dobijo radiofrekvenþni pas 46–68 MHz
tudi za radiolokacijsko storitev na sekundarni osnovi. Uporaba je omejena na delovanje
radarjev – merilnikov profila vetra v skladu z resolucijo 217 (WRC-97). (WRC-07)
5.164 Dodatna razporeditev: Albanija, Nemþija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina,
Bocvana, Bolgarija, Slonokošþena obala, Danska, Španija, Estonija, Finska, Francija, Gabon,
Grþija, Irska, Izrael, Italija, Libijska arabska džamahirija, Jordanija, Libanon, Liechtenstein,
Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Maroko, Mavretanija, Monako, Nigerija, Norveška,
Nizozemska, Poljska, Sirska arabska republika, Romunija, Združeno kraljestvo, Srbija,
Slovenija, Švedska, Švica, Svazi, ýad, Togo, Tunizija in Turþija dobijo radiofrekvenþni pas
47–68 MHz, Južna Afrika radiofrekvenþni pas 47–50 MHz in ýeška republika
radiofrekvenþni pas 66–68 MHz ter v Latviji in Litvi pas 48,5–56,5 MHz, tudi za kopensko
mobilno storitev na primarni osnovi. Vendar postaje kopenske mobilne storitve v navedenih
državah v nobenem od radiofrekvenþnih pasov iz te opombe ne smejo povzroþati škodljivega
motenja obstojeþim ali naþrtovanim radiodifuznim postajam držav, ki niso navedene v
povezavi z radiofrekvenþnim pasom, oziroma zahtevati zašþite pred njim. (WRC-07)
5.180 Radijska frekvenca 75 MHz je dodeljena oznaþevalnim radijskim svetilnikom. Uprave naj
ne dodeljujejo radijskih frekvenc v bližini dežurnega radiofrekvenþnega pasu postajam drugih
storitev, ki bi zaradi svoje moþi ali geografskega položaja lahko škodljivo motile ali drugaþe
omejevale oznaþevalne radijske svetilnike. Treba si je moþno prizadevati za nadaljnje
izboljšanje lastnosti sprejemnikov na zrakoplovih in za omejevanje moþi oddajnih postaj v
bližini meja 74,8 MHz in 75,2 MHz.
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5.197A Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 108–117,975 MHz je razporejen za
zrakoplovno mobilno (R) storitev na primarni osnovi, omejeno na sisteme, ki delujejo v
skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Taka uporaba mora biti v skladu z
resolucijo 413 (Rev. WRC-07). Zrakoplovne mobilne (R) storitve v pasu 108–112 MHz so
omejene na sisteme, sestavljene iz talnih oddajnikov in pripadajoþih sprejemnikov za
zagotavljanje navigacijskih informacij kot podpore zraþnih navigacijskih funkcij v zvezi s
sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. (WRC-07)
5.200 V radiofrekvenþnem pasu 117,975–136 MHz je radijska frekvenca 121,5 MHz frekvenca v
nuji v zrakoplovni storitvi in, kjer je to potrebno, je radijska frekvenca 123,1 MHz pomožna
frekvenca za zrakoplovno storitev. Mobilne postaje v pomorski mobilni storitvi smejo v nuji
in v varnostne namene komunicirati na teh radijskih frekvencah pod pogoji, ki so doloþeni v
31. þlenu, s postajami zrakoplovne mobilne storitve. (WRC-07)
5.208 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 137–138 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba
usklajevati na podlagi št. 9.11A. (WRC-97)
5.208A Pri dodeljevanju radijskih frekvenc vesoljskim postajam v mobilni satelitski storitvi v
radiofrekvenþnih pasovih 137–138 MHz, 387–390 MHz in 400,15–401 MHz morajo uprave
izvesti vse ustrezne ukrepe za zašþito radioastronomske storitve v radiofrekvenþnih pasovih
150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz in 608–614 MHz pred škodljivim
motenjem neželenega oddajanja. Pragi motenja, ki je škodljivo za radioastronomsko storitev,
so navedeni v veljavnem priporoþilu ITU-R. (WRC-07)
5.209 Uporaba radiofrekvenþnih pasov 137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz,
400,15–401 MHz, 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko storitev je omejena
na negeostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97)
5.211 Dodatna razporeditev: v naslednjih državah: Nemþija, Savdska Arabija, Avstrija, Bahrajn,
Belgija, Danska, Združeni arabski emirati, Španija, Finska, Grþija, Irska, Izrael, Kenija,
Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Libanon, Liechtenstein, Luksemburg,
Mali, Malta, ýrna gora, Norveška, Nizozemska, Katar, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija,
Somalija, Švedska, Švica, Tanzanija, Tunizija in Turþija, je pas 138–144 MHz razporejen tudi
za pomorsko mobilno in kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. (WRC-07)
5.218 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 148–149,9 MHz je razporejen tudi za storitev za
vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi v skladu z dogovorom, doseženim
na podlagi št. 9.21. Pasovna širina posamiþnega oddajanja ne sme presegati r 25 kHz.
5.219 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 148–149,9 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba
usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme ovirati razvoja in uporabe
fiksne in mobilne storitve ter storitve za vesoljsko obratovanje v radiofrekvenþnem pasu 148–
149,9 MHz.
5.220 Uporabo radiofrekvenþnih obmoþij 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za mobilno
satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme
ovirati razvoja in uporabe radionavigacijske satelitske storitve v radiofrekvenþnih pasovih
149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz.
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5.221 Postaje mobilne satelitske storitve v radiofrekvenþnem pasu 148–149,9 MHz ne smejo
povzroþati škodljivega motenja ali zahtevati zašþite pred postajami v fiksni ali mobilni
storitvi, ki delujejo v skladu s preglednico razporeditve frekvenc v naslednjih državah:
Albanija, Alžirija, Nemþija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn, Bangladeš,
Barbados, Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Brunej Darusalam,
Bolgarija, Kamerun, Kitajska, Ciper, Kongo, Republika Koreja, Slonokošþena obala, Hrvaška,
Kuba, Danska, Egipt, Združeni arabski emirati, Eritreja, Španija, Estonija, Etiopija, Ruska
federacija, Finska, Francija, Gabon, Gana, Grþija, Gvineja, Gvineja Bissau, Madžarska, Indija,
Islamska republika Iran, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Libijska arabska džamahirija, Jamajka,
Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malezija, Mali,
Malta, Mavretanija, Moldavija, Mongolija, ýrna gora, Mozambik, Namibija, Norveška, Nova
Zelandija, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj,
Nizozemska, Filipini, Poljska, Portugalska, Katar, Sirska arabska republika, Kirgizija,
Demokratiþna ljudska republika Koreja, Slovaška, Romunija, Združeno kraljestvo, Senegal,
Srbija, Sierra Leone, Singapur, Slovenija, Šrilanka, Južna Afrika, Švedska, Švica, Svazi,
Tanzanija, ýad, Tajska, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turþija, Ukrajina,
Vietnam, Jemen, Zambija in Zimbabve. (WRC-07)
5.222 Oddajanja radionavigacijske satelitske storitve v radiofrekvenþnih pasovih 149,9–
150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz smejo uporabljati tudi sprejemne zemeljske postaje
storitve vesoljskih raziskav.
5.223 Ker lahko uporaba radiofrekvenþnega pasu 149,9–150,05 MHz za fiksno in mobilno storitev
škodljivo moti radionavigacijsko satelitsko storitev, naj uprave ne dovolijo take uporabe pri
izvajanju št. 4.4.
5.224A Uporaba radiofrekvenþnih pasov 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za mobilno
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je do 1. januarja 2015 omejena na kopensko mobilno
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje). (WRC-97)
5.224B Razporeditev radiofrekvenþnih pasov 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za
radionavigacijsko satelitsko storitev velja do 1. januarja 2015. (WRC-97)
5.226 Radijska frekvenca 156,8 MHz je mednarodna frekvenca za klice v nuji, v varnostne
namene in klicna frekvenca za pomorsko mobilno VHF-radiotelefonsko storitev. Pogoji za
uporabo te radijske frekvence in pasu 156,7625–156,8375 MHz so navedeni v 31. þlenu in
dodatku 18.
Frekvenca 156,525 MHz je frekvenca za klicanje v nuji, v varnostne namene in za klicanje v
pomorski mobilni VHF-radiotelefoniji z uporabo digitalnega selektivnega klica (DSC). Pogoji
za uporabo te radijske frekvence in pasu 156,4875–156,5625 MHz so navedeni v 31. in 52.
þlenu ter dodatku 18.
V radiofrekvenþnih 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–157,45 MHz,
160,6–160,975 MHz in 161,475–162,05 MHz mora vsaka uprava dati prednost pomorski
mobilni storitvi le na tistih radijskih frekvencah, ki jih je uprava dodelila postajam pomorske
mobilne storitve (glej 31. in 52. þlen ter dodatek 18).
Izogibati se je treba vsakršni uporabi radijskih frekvenc v teh radiofrekvenþnih pasovih za
postaje, namenjene drugim storitvam, za katere so bili ti pasovi razporejeni, na obmoþjih, na
katerih bi ta uporaba lahko povzroþila škodljivo motenje pomorski mobilni VHFradiokomunikacijski storitvi.
Vendar pa se smejo radijski frekvenci 156,8 MHz in 156.525 MHz in radiofrekvenþni pasovi,
v katerih ima prednost pomorska mobilna storitev, uporabljati za radiokomunikacijo na
kopenskih vodnih poteh v skladu z dogovorom med zainteresiranimi in prizadetimi upravami
ter ob upoštevanju veljavne uporabe radijskih frekvenc in obstojeþih sporazumov. (WRC-07)
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5.227 Dodatna razporeditev: pasova 156.4875–156.5125 MHz in 156.5375–156.5625 MHz sta
razporejena tudi za fiksno in kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. Uporaba teh
pasov za fiksne in kopenske mobilne storitve ne sme povzroþati škodljivega motenja niti ne
sme zahtevati zašþite pred pomorskimi mobilnimi VHF-radiokomunikacijskimi storitvami.
(WRC-07)
5.227A Dodatna razporeditev: pasova 161,9625–161,9875 MHz in 162,0125–162,0375 MHz sta
razporejena tudi za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) na sekundarni osnovi za
sprejem v samodejnih identifikacijskih sistemih (AIS) s postaj v pomorski mobilni storitvi
(glej dodatek 18). (WRC-07)
5.254 Radiofrekvenþna pasova 235–322 MHz in 335,4–399,9 MHz se smeta uporabljati za
mobilno satelitsko storitev v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21, pod
pogojem, da postaje v tej storitvi ne povzroþajo škodljivega motenja tistim postajam drugih
storitev, ki delujejo ali je njihovo delovanje naþrtovano v skladu s preglednico razporeditve
frekvenþnih pasov, razen za dodatne razporeditve iz opombe 5.256A. (WRC-03)
5.255 Radiofrekvenþna pasova 312–315 MHz (Zemlja–vesolje) in 387–390 MHz (vesolje–Zemlja)
v mobilni satelitski storitvi smejo uporabljati tudi negeostacionarni satelitski sistemi. Takšno
uporabo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
5.256 Radijska frekvenca 243 MHz je frekvenca v tem radiofrekvenþnem pasu, ki jo uporabljajo
mobilne reševalne postaje in naprave, namenjene za reševanje. (WRC-07)
5.257 Radiofrekvenþni pas 267–272 MHz smejo uprave v svojih državah uporabljati za vesoljsko
telemetrijo na primarni osnovi v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21.
5.258 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 328,6–335,4 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko
storitev je omejena na instrumentne pristajalnih sistemov (angl. Instrumental Landing
Systems) (strmina prileta).
5.260 Ker lahko uporaba radiofrekvenþnega pasu 399,9–400,05 MHz za fiksno in mobilno storitev
povzroþa škodljivo motenje radionavigacijski satelitski storitvi, naj uprave ne dovolijo take
uporabe pri izvajanju št. 4.4.
5.261 Oddajanje mora biti omejeno na pas r 25 kHz okoli standardne frekvence 400,1 MHz.
5.263 Radiofrekvenþni pas 400,15–401 MHz je razporejen tudi za storitev vesoljskih raziskav v
smeri vesolje–vesolje za komunikacije med vesoljskimi vozili s posadko. Pri tej uporabi se
storitev vesoljskih raziskav ne šteje za varnostno storitev.
5.264 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 400,15–401 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba
usklajevati na podlagi št. 9.11A. Omejitev gostote pretoka moþi, ki je navedena v aneksu 1
dodatka 5, je v veljavi, dokler je pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca ne
spremeni.
5.266 Uporaba radiofrekvenþnega obmoþja 406–406,1 MHz za mobilno satelitsko storitev je
omejena na satelitske radijske svetilnike z nizko oddajno moþjo za doloþanje pozicije v nuji
(glej tudi 31. þlen). (WRC-07)
5.267 Vsako oddajanje, ki bi lahko povzroþalo škodljivo motenje dovoljeni uporabi v
radiofrekvenþnem pasu 406–406,1 MHz, je prepovedano.
5.268 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 410–420 MHz za storitev vesoljskih raziskav je omejena
na komunikacije vesoljskega plovila s posadko, ki kroži znotraj 5 km. Gostota pretoka moþi
na površini Zemlje, ki jo povzroþa oddajanje zunaj vozil, ne sme presegati –153 dB(W/m2) za
0° d G d 5°, –153 + 0,077 (G – 5) dB(W/m2) za 5° d G d 70° in –148 dB(W/m2) za 70° d G d
90°, pri þemer G pomeni vpadni kot radiofrekvenþnega vala, referenþna pasovna širina pa je
4 kHz. Št. 4.10 se ne nanaša na dejavnosti zunaj vozila. Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–
vesolje) v tem frekvenþnem pasu ne sme zahtevati zašþite pred postajami fiksne in mobilne
storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97)
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5.275 Dodatna razporeditev: Hrvaška, Estonija, Finska, Libijska arabska džamahirija, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, ýrna gora in Slovenija dobijo tudi
radiofrekvenþna pasova 430–432 MHz in 438–440 MHz za fiksno in mobilno storitev, razen
zrakoplovne mobilne storitve, na primarni osnovi. (WRC-07)
5.279A Uporaba tega radiofrekvenþnega pasu za zaznavala (senzorje) v storitvi satelitskega
raziskovanja Zemlje (EESS) (aktivno) mora biti v skladu s priporoþilom ITU-R SA.1260-1.
EESS (aktivno) v radiofrekvenþnem pasu 432–438 MHz dodatno ne sme povzroþati
škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi na Kitajskem.
Doloþba te opombe nikakor ne zmanjšuje obveznosti EESS (aktivno), da obratuje na
sekundarni osnovi v skladu s št. 5.29 in 5.30. (WRC-03)
5.280 V Nemþiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji, Liechtensteinu, ýrni gori, na Portugalskem, v Srbiji, Sloveniji in Švici je
radiofrekvenþni pas 433,05–434,79 MHz (centralna frekvenca je 433,92 MHz) namenjen
industrijski, znanstveni in medicinski (ISM) uporabi. Radiokomunikacijske storitve navedenih
držav, ki obratujejo znotraj tega radiofrekvenþnega pasu, morajo prenašati škodljivo motenje,
ki ga utegne povzroþiti ta uporaba. Za opremo ISM, ki deluje v tem radiofrekvenþnem pasu,
veljajo doloþbe št. 15.13. (WRC-07)
5.282 Radiofrekvenþni pasovi 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–
3410 MHz (samo v obmoþjih 2 in 3) in 5650–5670 MHz se smejo uporabljati za
radioamatersko satelitsko storitev pod pogojem, da ne povzroþa škodljivega motenja drugim
storitvam, ki delujejo v skladu s preglednico (glej št. 5.43). Uprave, ki dovolijo tako uporabo,
morajo zagotoviti, da bo vsako škodljivo motenje, ki bi ga povzroþalo oddajanje postaje
radioamaterske satelitske storitve, takoj odstranjeno v skladu z doloþbami št. 25.11. Uporaba
radiofrekvenþnih pasov 1260–1270 MHz in 5650–5670 MHz za radioamaterske satelitske
storitve je omejena na smer Zemlja–vesolje.
5.286 Radiofrekvenþni pas 449,75–450,25 MHz se sme uporabljati za storitev za vesoljsko
obratovanje (Zemlja–vesolje) in storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) v skladu z
dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21.
5.286A Uporabo radiofrekvenþnih pasov 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko
storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. (WRC-97)
5.286AA Pas 450–470 Mhz je doloþen, da ga uprave po želji lahko uporabijo za mednarodne
mobilne telekomunikacije (IMT). Glej resolucijo 224 (Rev.WRC-07). Ta doloþitev ne
izkljuþuje uporabe katerih koli drugih storitev, za katere je pas razporejen, in ne daje prednosti
iz pravilnika.
5.287 Pri pomorski mobilni storitvi smejo palubne komunikacijske postaje uporabljati radijske
frekvence 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz in
467,575 MHz. ýe je potrebno, se smejo za palubne komunikacije uporabiti naprave s
kanalskim razmikom 12,5 kHz na dodatnih radijskih frekvencah 457,5375 MHz,
457,5625 MHz, 467,5375 in 467,5625 MHz. Uporaba teh radijskih frekvenc v teritorialnih
vodah je lahko odvisna od domaþih predpisov pristojne uprave. Tehniþne karakteristike
uporabljene opreme morajo biti v skladu s karakteristikami, ki so podrobno doloþene v
priporoþilu ITU-R M.1174-2. (WRC-07)
5.289 Radiofrekvenþna pasova 460–470 MHz in 1690–1710 MHz za oddajanje vesolje–Zemlja se
smeta uporabiti tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, razen za meteorološke
satelitske storitve, pod pogojem, da se ne povzroþa škodljivo motenje postajam, ki delujejo v
skladu s preglednico.
5.306 Dodatna razporeditev: Obmoþje 1, razen afriškega radiodifuznega obmoþja (glej št. 5.10 do
5.13), in Obmoþje 3 dobi radiofrekvenþni pas 608–614 MHz tudi za radioastronomsko storitev
na sekundarni osnovi.
5.311A Za frekvenþni pas 620–790 MHz glej tudi resolucijo 549 (WRC-07).
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5.316B V Obmoþju 1 razporeditev mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve, na
primarni osnovi v radiofrekvenþnem pasu 790–862 MHz zaþne veljati 17. junija 2015 in se
sme uporabljati v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, z upoštevanjem
zrakoplovne radionavigacijske storitve v državah, naštetih pod 5.312. Za države podpisnice
sporazuma GE06 velja, da je uporaba postaj v mobilni storitvi dovoljena po uspešni izvedbi
postopkov v zvezi s tem sporazumom. Resolucija 224 (Rev.WRC-07) in resolucija 749
(WRC-07) sta v veljavi. (WRC-07)
5.317A Deli pasov 698–960 Hz v Obmoþju 2 in 790–960 MHz v obmoþjih 1 in 3 so razporejeni za
mobilne storitve na primarni osnovi in jih uprave, ki to želijo, lahko uporabijo za mednarodne
mobilne telekomunikacije (IMT). Glej resolucijo 224 (Rev.WRC-07) in resolucijo 749
(WRC-07). To doloþilo ne izkljuþuje uporabe teh radiofrekvenþnih pasov za katere koli druge
storitve, za katere so ti radiofrekvenþni pasovi razporejeni, in ne daje prednosti iz pravilnika.
(WRC-07)
5.327A Uporaba pasu 960–1164 MHz za zrakoplovne mobilne (R) storitve je omejena na sisteme,
ki delujejo v skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Takšna uporaba
mora biti v skladu resolucijo 417 (WRC-07). (WRC-07)
5.328 Uporaba frekvenþnega pasu 960–1215 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je na
svetovni ravni rezervirana za delovanje in razvoj elektronskih pripomoþkov na zrakoplovih za
zraþno navigacijo in z njimi neposredno povezanih zmogljivosti na tleh. (WRC-2000)
5.328A Postaje v radionavigacijski satelitski storitvi v radiofrekvenþnem pasu 1164–1215 MHz
morajo delovati v skladu z doloþbami resolucije 609 (Rev.WRC-07) in ne smejo zahtevati
zašþite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi v radiofrekvenþnem pasu 960–
1215 MHz. Doloþbe št. 5.43A ne veljajo. Veljajo doloþbe št. 21.18. (WRC-07)
5.328B Za uporabo radiofrekvenþnih pasov 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz in 5010–5030 MHz
za sisteme in omrežja v radionavigacijski satelitski storitvi, za katere bo po 1. januarju 2005
urad prejel ustrezno popolno koordinacijsko ali notifikacijsko informacijo, se uporabljajo
doloþbe št. 9.12, 9.12A in 9.13. Veljajo doloþbe resolucije 610 (WRC-03);
vendar pri sistemih in mrežah v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) velja
resolucija 610 (WRC-03) samo za oddajne vesoljske postaje. V zvezi s 5.329A, za sisteme in
mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) v pasovih 1215–1300 MHz in
1559–1610 MHz, se doloþbe 9.7, 9.12, 9.12A in 9.13 nanašajo samo na druge sisteme in
mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje). (WRC-07)
5.329 Radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenþnem pasu 1215–1300 MHz se sme
uporabljati pod pogojem, da se ne povzroþa škodljivo motenje radionavigacijski storitvi,
odobreni na podlagi št. 5.331, in ne zahteva njena zašþita pred škodljivim motenjem. Prav
tako se radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenþnem pasu 1215–1300 MHz sme
uporabljati pod pogojem, da se ne povzroþa škodljivo motenje radiolokacijski storitvi.
Doloþbe št. 5.43 ne veljajo za radiolokacijsko storitev. Veljajo doloþbe resolucije 608 (WRC03). (WRC-03)
5.329A Uporaba sistemov v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje), ki delujejo v
radiofrekvenþnih pasovih 1215–1300 MHz in 1559–1610 MHz, ni namenjena za izvajanje
varnostne storitve in ne sme nalagati dodatnih omejitev sistemom v radionavigacijski satelitski
storitvi (vesolje–Zemlja) ali drugim storitvam, ki delujejo v skladu s preglednico razporeditve
radiofrekvenþnih pasov. (WRC-07)

57

Stran

13318 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

5.331 Dodatna razporeditev: Alžirija, Nemþija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn,
Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Kamerun,
Kitajska, Republika Koreja, Hrvaška, Danska, Egipt, Združeni arabski emirati, Estonija,
Ruska federacija, Finska, Francija, Gana, Grþija, Gvineja, Ekvatorialna Gvineja, Madžarska,
Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Irska, Izrael, Jordanija, Kenija, Kuvajt,
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Liechtenstein,
Litva, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Mavretanija, ýrna gora, Nigerija, Norveška, Oman,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Katar, Sirijska arabska republika, Demokratiþna ljudska
republika Koreja, Slovaška, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Somalija, Sudan, Šrilanka,
Južna Afrika, Švedska, Švica, Tajska, Togo, Turþija, Venezuela in Vietnam dobijo
radiofrekvenþni pas 1215–1300 MHz tudi za radionavigacijsko storitev na primarni osnovi.
Kanada in ZDA dobita radiofrekvenþni pas 1240–1300 MHz tudi za radionavigacijsko
storitev, uporaba le-te pa je omejena na zrakoplovno radionavigacijsko storitev. (WRC-07))
5.332 V radiofrekvenþnem pasu 1215–1260 MHz vesoljska aktivna zaznavala v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav ne smejo povzroþati
škodljivega motenja radiolokacijski storitvi, radionavigacijsko-satelitski storitvi ali drugim
storitvam, za katere je radiofrekvenþni pas razporejen na primarni osnovi, niti ne smejo
zahtevati zašþite pred škodljivim motenjem navedenih storitev ali jim kako drugaþe nalagati
omejitev pri uporabi in razvoju.
5.335A V radiofrekvenþnem pasu 1260–1300 MHz ne smejo vesoljska aktivna zaznavala v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav povzroþati škodljivega motenja
radiolokacijski storitvi ali drugim storitvam, za katere je radiofrekvenþni pas v opombah
razporejen na primarni osnovi, ne smejo zahtevati zašþite pred škodljivim motenjem
navedenih storitev ali jim kako drugaþe nalagati omejitev pri uporabi in razvoju.
5.337 Uporaba radiofrekvenþnih pasov 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz in 9000–9200 MHz za
zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na radarske postaje na tleh in na
pripadajoþe transponderje na zrakoplovih, ki oddajajo le na radijskih frekvencah v teh
radiofrekvenþnih pasovih in le, kadar jih aktivirajo radarji, ki delujejo v istem
radiofrekvenþnem pasu.
5.337A Uporaba radiofrekvenþnega pasu 1300–1350 MHz za zemeljske postaje v radionavigacijski
satelitski storitvi, pri þemer ne sme povzroþati škodljivega motenja zrakoplovni
radionavigacijski storitvi niti omejevati njenega delovanja in razvoja. (WRC-2000)
5.338A V pasovih 1350–1400 MHz, 1427–1429 MHz, 1429–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 30–
31 GHz, 31–31,3 GHz, 49,7–50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz in 51,4–52,6 GHz velja resolucija 750
(WRC-07). (WRC-07)
5.339 Radiofrekvenþni pasovi 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz in 15,20–
15,35 GHz so razporejeni tudi za storitev vesoljskih raziskav (pasivno) in za storitev
satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) na sekundarni osnovi.
5.340 Prepovedano je vsako oddajanje v naslednjih radiofrekvenþnih pasovih: 1400–1427 MHz,
2690–2700 MHz razen tistih, predvidenih s št. 5.422, 10,68–10,7 GHz razen tistih,
predvidenih s št. 5.483, 15,35–15,4 GHz razen tistih, predvidenih s št. 5.511, 23,6–24 GHz,
31,3–31,5 GHz, 31,5–31,8 GHz v Obmoþju 2, 48,94–49,04 GHz s postaj v zraku, 50,2–
50,4 GHz*, 52,6–54,25 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 109,5–111,8 GHz, 114,25–
116 GHz, 148,5–151,5 GHz, 164–167 GHz, 182–185 GHz, 190–191,8 GHz, 200–209 GHz,
226–231,5 GHz in 250–252GHz. (WRC-03)

*

5.340.1 Razporeditev radiofrekvenþnega pasu 50,2–50,4 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev
vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme po nepotrebnem ovirati uporabe sosednjih radiofrekvenþnih pasov za storitve na primarni osnovi.

58

Uradni list Republike Slovenije

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

13319

5.341 V radiofrekvenþnih pasovih 1400–1727 MHz, 101–120 GHz in 197–220 GHz nekatere
države izvajajo pasivno raziskovanje po programu iskanja namernega oddajanja
zunajzemeljskega izvora.
5.345 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 1452–1492 MHz za radiodifuzno satelitsko storitev in
radiodifuzno storitev je omejena na digitalno avdiooddajanje in mora upoštevati doloþbe
resolucije 528. (WARC-92)
5.348 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 1518–1525 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba
usklajevati na podlagi št. 9.11A. V radiofrekvenþnem pasu 1518–1525 MHz postaje v mobilni
satelitski storitvi ne morejo zahtevati zašþite pred postajami v fiksni storitvi. Doloþba 5.43A
se ne uporablja. (WRC-03)
5.351 Radiofrekvenþni pasovi 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz in 1646,5–
1660,5 MHz se v nobeni storitvi ne smejo uporabljati za dovodne povezave. V izrednih
razmerah pa sme uprava pooblastiti zemeljsko postajo v kateri koli mobilni satelitski storitvi,
ki je postavljena na doloþeni fiksni toþki, da komunicira prek vesoljskih postaj na teh radijskih
frekvencah.
5.351A Za uporabo radiofrekvenþnih pasov 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–
1626,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz,
2170–2200 MHz, 2483,5–2500 MHz, 2500–2520 MHz in 2670–2690 MHz za mobilno
satelitsko storitev glej resoluciji 212 (Rev.WRC-07) in 225 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.353A Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. þlena za mobilno satelitsko storitev v
radiofrekvenþnih pasovih 1530–1544 MHz in 1626,5–1645,5 MHz mora imeti prednost
prilagoditev radiofrekvenþnega spektra za nujnostne in varnostne komunikacije v globalnem
nujnostnem in varnostnem sistemu (GMDSS). Pomorske mobilne satelitske nujnostne in
varnostne komunikacije morajo imeti prednostni dostop in takojšno razpoložljivost glede na
vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju. Mobilni satelitski sistemi ne
smejo povzroþati nesprejemljivega motenja nujnostnim in varnostnim komunikacijam v
sistemu GMDSS niti zahtevati zašþite pred njimi. Upoštevati se mora prednost komunikacij,
povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih satelitskih storitvah. (Veljajo doloþbe resolucije 222
(WRC-2000).) (WRC-2000)
5.354 Uporabo radiofrekvenþnih pasov 1525–1559 MHz in 1626,5–1660,5 MHz za mobilno
satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
5.356 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 1544–1545 MHz za mobilne satelitske storitve (vesolje–
Zemlja) je omejena na nujnostne in varnostne komunikacije (glej 31. þlen).
5.357 Prenos signalov od prizemnih zrakoplovnih postaj neposredno do postaj v zrakoplovih ali
med postajami v zrakoplovih v zrakoplovni mobilni (R) storitvi v radiofrekvenþnem pasu
1545–1555 MHz je dovoljen tudi, kadar se tako razširjajo ali dopolnjujejo povezave satelit–
zrakoplov.
5.357A Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. þlena za mobilno satelitsko storitev v
radiofrekvenþnih pasovih 1545–1555 MHz in 1646,5–1656,5 MHz mora imeti prednost
prilagoditev radiofrekvenþnega spektra za zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev, ki
zagotavlja prenos sporoþil s prednostjo 1 do 6 iz 44. þlena. Ta zrakoplovna mobilna satelitska
(R) storitev mora imeti prednostni dostop in takojšno razpoložljivost, po potrebi s prežanjem,
glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju. Mobilni satelitski
sistemi ne smejo povzroþati nesprejemljivega motenja komunikacijam s prednostjo 1 do 6 iz
44. þlena v zrakoplovni mobilni satelitski (R) storitvi niti zahtevati zašþite pred njimi.
Upoštevati se mora prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih
satelitskih storitvah. (Uporabljajo se doloþbe resolucije 222 (WRC-2000).) (WRC-2000)
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5.364 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 1610–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–
vesolje) in za radiodeterminacijsko satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je treba usklajevati na
osnovi 9.11A. Mobilna zemeljska postaja, ki deluje v obeh storitah v tem radiofrekvenþnem
pasu, v tistem delu radiofrekvenþnega pasu, ki ga uporabljajo sistemi, delujoþi v skladu z
doloþbami št. 5.366 (za to se uporablja št. 4.10), ne sme povzroþati temenske gostote moþi
ekvivalentnega izotropnega izvora, veþje od –15 dB(W/4 kHz), razen þe se pristojne uprave ne
dogovorijo drugaþe. Srednja gostota moþi ekvivalentnega izotropnega izvora zemeljske
mobilne postaje v tistem delu radiofrekvenþnega pasu, v katerem taki sistemi ne delujejo, ne
sme presegati –3 dB(W/4 kHz). Postaje v mobilni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zašþite
pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, niti pred postajami, ki delujejo v
skladu z doloþbami št. 5.366, niti pred postajami v fiksni storitvi, ki delujejo v skladu z
doloþbami št. 5.359. Uprave, ki so odgovorne za usklajevanje mobilnih satelitskih omrežij, se
morajo dogovoriti za izvedljive postopke za zagotovitev zašþite postaj, ki delujejo v skladu z
doloþbami št. 5.366.
5.365 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 1613,8–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev
(vesolje–Zemlja) je treba usklajevati glede na doloþbe št. 9.11A.
5.366 Radiofrekvenþni pas 1610–1626,5 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in razvoj
elektronskih inštrumentov za zraþno navigacijo v zraku in z njimi povezanih naprav na tleh ali
na satelitih. Taka satelitska uporaba mora biti v skladu z dogovorom, ki je sklenjen na osnovi
doloþb št. 9.21.
5.367 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþna pasova 1610–1626,5 MHz in 5000–5150 MHz sta v
skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, razporejena tudi za zrakoplovno mobilno
satelitsko (R) storitev na primarni osnovi.
5.368 Glede radiodeterminacijske satelitske in mobilne satelitske storitve se doloþbe št. 4.10 ne
uporabljajo v radiofrekvenþnem pasu 1610–1626,5 MHz, razen zrakoplovne radionavigacijske
satelitske storitve.
5.371 Dodatna razporeditev: v Obmoþju 1 sta radiofrekvenþna pasova 1610–1626,5 MHz (Zemlja–
vesolje) in 2483,5–2500 MHz (vesolje–Zemlja) v skladu z dogovorom, sklenjenim na osnovi
9.21, razporejena tudi za radiodeterminacijsko satelitsko storitev na sekundarni osnovi.
5.372 Postaje v radiodeterminacijski satelitski in mobilni satelitski storitvi ne smejo povzroþati
škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi, ki uporabljajo radiofrekvenþni pas
1610,6–1613,8 MHz. (Uporablja se št. 29.13.)
5.374 Mobilne zemeljske postaje v mobilni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenþnih pasovih
1613,5–1634,5 MHz in 1656,5–1660 MHz, ne smejo povzroþati škodljivega motenja postajam
v fiksni storitvi, ki delujejo v državah, navedenih pod št. 5.359. (WRC-97)
5.375 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 1645,5–1646,5 MHz za mobilno satelitsko storitev
(Zemlja–vesolje) in za medsatelitske povezave je omejena na nujnostne in varnostne
komunikacije (glej 31. þlen).
5.376 Prenos v radiofrekvenþnem pasu 1646,5–1656,5 MHz od postaj v zrakoplovih v zrakoplovni
mobilni (R) storitvi neposredno do prizemnih zrakoplovnih postaj ali med postajami v
zrakoplovih je prav tako dovoljen, kadar razširja ali dopolnjuje povezave zrakoplov–satelit.
5.376A Mobilne zemeljske postaje, ki delujejo v radiofrekvenþnem pasu 1660–1660,5 MHz, ne
smejo povzroþati škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi. (WRC-97)
5.379A Pozivamo uprave, naj zagotovijo vso možno zašþito za prihodnje raziskave v
radioastronomiji v radiofrekvenþnem pasu 1660,5–1668,4 MHz, zlasti z odpravo prenosa
signalov v smeri zrak–Zemlja pri meteorološki storitvi v radiofrekvenþnem pasu 1664,4–
1668,4 MHz, tako hitro, kakor je to praktiþno mogoþe.
5.379B Uporaba radiofrekvenþnega pasu 1668–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev se
usklajuje na osnovi doloþb št. 9.11A. V pasu 1668–1668,4 MHz velja resolucija 904
(WRC-07). (WRC-07)
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5.379C Zaradi zašþite radioastronomske storitve v radiofrekvenþnem pasu 1668–1670 MHz ne
smejo vrednosti skupne gostote pretoka moþi (pfd), ki ga povzroþajo mobilne zemeljske
postaje v omrežju mobilne satelitske storitve v tem radiofrekvenþnem pasu, za veþ kakor 2 %
v 2000 sekundah preseþi –181 dB(W/m2) v 10 MHz in 194 dB(W/m2) v vsakem 20 kHz na
vsaki radioastronomski postaji, vpisani v Glavni mednarodni register radijskih frekvenc.
(WRC-03)
5.379D Za souporabo radiofrekvenþnega pasu 1668,4–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev ter
fiksno storitev in mobilno storitev se uporabljajo doloþbe resolucije 744 (Rev.WRC-07).
(WRC-07)
5.380A V radiofrekvenþnem pasu 1670–1675 MHz ne smejo postaje v mobilni satelitski storitvi
niti škodljivo motiti niti ovirati razvoja obstojeþih zemeljskih postaj v meteorološki satelitski
storitvi, priglašeni pred 1. januarjem 2004. Nove dodelitve tem zemeljskim postajam v
navedenem pasu ne smejo biti škodljivo motene zaradi postaj v mobilni satelitski storitvi.
(WRC-07)
5.384A Radiofrekvenþni pasovi 1710–1885 MHz, 2300–2400 MHz in 2500–2690 MHz ali njuni
deli so doloþeni za uporabo v upravah, ki želijo izvajati mednarodne mobilne
telekomunikacije (International Mobile Telecommunications – IMT) v skladu z resolucijo 223
(Rev.WRC-07). Ta doloþitev ne izkljuþuje uporabe teh pasov za storitve, za katere so
navedeni radiofrekvenþni pasovi razporejeni, in ne podeljuje prednosti v pravilniku.
(WRC-07).
5.385 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 1718,8–1722,2 MHz je razporejen tudi za
radioastronomsko storitev na sekundarni osnovi, in sicer za opazovanje spektralnih þrt.
5.388 Radiofrekvenþna pasova 1885–2025 MHz in 2110–2200 MHz sta na svetovni ravni
namenjena upravam, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 (angl.
International Mobile Telecommunications – IMT-2000). To pa ne izkljuþuje uporabe teh dveh
radiofrekvenþnih pasov za druge storitve, za katere sta razporejena. Na voljo morata biti za
IMT-2000 v skladu z resolucijo 212 (Rev. WRC-97). Glej tudi resolucijo 223 (WRC-2000).
5.388A Radiofrekvenþni pasovi 1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz in 2110–2170 MHz v
obmoþjih 1 in 3 ter radiofrekvenþna pasova 1885–1980 MHz in 2110– 2160 MHz v
Obmoþju 2 lahko uporabljajo postaje visokoleteþe aeronavtiþne plošþadi kot bazne postaje za
izvajanje mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 v skladu z resolucijo 221 (Rev.WRC03). Uporaba teh radiofrekvenþnih pasov za IMT-2000, ki uporabljajo postaje visokoleteþe
aeronavtiþne plošþadi kot bazne postaje, ne izkljuþuje, da teh radiofrekvenþnih pasov ne bi
smela uporabljati katerakoli postaja v storitvah, za katere so ti pasovi razporejeni, in ne
podeljuje prednosti v pravilniku. (WRC-03)
5.389A Uporabo radiofrekvenþnih pasov 1980–2010 MHz in 2170–2200 MHz za mobilno
satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A in v skladu z doloþbami resolucije
716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07)
5.391 Pri dodeljevanju radijskih frekvenc mobilni storitvi v radiofrekvenþnih pasovih 2025–
2110 MHz in 2200–2290 MHz ne smejo uprave uvajati mobilnih sistemov velike gostote,
kakor je opisano v priporoþilu ITU-R SA.1154, in morajo upoštevati to priporoþilo pri
uvajanju katerega koli drugega tipa mobilnega sistema.
5.392 Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe za zagotovitev, da prenos signalov v
radiofrekvenþnih pasovih 2025–2110 MHz in 2200–2290 MHz v smeri vesolje–vesolje med
dvema ali veþ negeostacionarnimi sateliti v storitvi vesoljskih raziskav, storitvi za vesoljsko
obratovanje in storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ne bo omejeval prenosa signalov v
smeri Zemlja–vesolje, vesolje–Zemlja in drugih prenosov v smeri vesolje–vesolje v teh
storitvah in v teh radiofrekvenþnih pasovih med geostacionarnimi in negeostacionarnimi
sateliti.
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5.398 V zvezi z radiodeterminacijskimi satelitskimi storitvami v radiofrekvenþnem pasu 2483,5–
2500 MHz se ne uporabljajo doloþbe št. 4.10.
5.399 V državah Obmoþja 1, razen v tistih, ki so navedene pod št. 5.400, ne smejo postaje v
radiodeterminacijsko-satelitski storitvi povzroþati škodljivega motenja postajam v
radiolokacijski storitvi ali zahtevati zašþite pred njihovim motenjem.
5.402 Uporabo radiofrekvenþnega pasu 2483,5–2500 MHz za mobilno satelitsko storitev in za
radiodeterminacijsko satelitsko storitev je treba uskladiti na podlagi št. 9.11A. Pozivamo
uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da se radioastronomska storitev zašþiti pred
škodljivim motenjem oddajanja v radiofrekvenþnem pasu 2483,5–2500 MHz, zlasti tistega, ki
ga povzroþa sevanje drugih harmonskih frekvenc, ki bi vpadlo v radiofrekvenþni pas 4990–
5000 MHz, razporejen na svetovni ravni za radioastronomsko storitev.
5.410 Radiofrekvenþni pas 2500–2690 MHz se sme v Obmoþju 1 uporabljati za sisteme
troposferskega sipanja (angl. tropospheric scatter systems) ob upoštevanju dogovora,
doseženega na podlagi št. 9.21. Uprave morajo uporabiti vse izvedljive ukrepe, da se prepreþi
razvoj novih sistemov troposferskega sipanja v tem pasu. Pri naþrtovanju novih usmerjenih
zvez na osnovi troposferskega sipanja v tem pasu se morajo uporabiti vse možnosti v
izognitev usmerjanja anten pri teh zvezah proti položaju (orbiti) negeostacionarnih satelitov.
(WRC-07)
5.419 Pri uvajanju sistemov mobilne satelitske storitve v radiofrekvenþnem pasu 2670–2690 MHz
morajo uprave izvesti vse potrebne ukrepe za zašþito satelitskih sistemov, ki so delovali v tem
radiofrekvenþnem pasu pred 3. marcem 1992. Usklajevanje mobilnih satelitskih sistemov v
tem radiofrekvenþnem pasu mora biti v skladu s št. 9.11A. (WRC-07)
5.420 Radiofrekvenþni pas 2655–2670 MHz se sme uporabljati tudi za mobilno satelitsko storitev
(Zemlja–vesolje), razen za zrakoplovno mobilno satelitsko storitev, za delovanje znotraj
državnih meja, ob upoštevanju dogovora, doseženega na podlagi št. 9.21. Uporablja se
usklajevanje na podlagi št. 9.11A. (WRC-07)
5.423 V radiofrekvenþnem pasu 2700–2900 MHz smejo talni radarji, ki se uporabljajo za
meteorološke namene, delovati na enakopravni osnovi s postajami zrakoplovne
radionavigacijske storitve.
5.424A V radiofrekvenþnem pasu 2900–3100 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi
povzroþati škodljivega motenja radarskim sistemom v radionavigacijski storitvi ali zahtevati
zašþite pred njimi. (WRC-03)
5.425 V radiofrekvenþnem pasu 2900–3100 MHz je uporaba ladijskega odzivnega sistema (angl.
shipborne interrogator-transponder system – SIT) omejena na podpas 2930–2950 MHz.
5.426 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 2900–3100 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve
je omejena na talne radarje.
5.427 V radiofrekvenþnih pasovih 2900–3100 MHz in 9300–9500 MHz ne sme biti odziv radarskih
transponderjev tak, da bi ga bilo mogoþe zamenjati z odzivom radarskih svetilnikov (angl.
racons), in ne sme povzroþati motenja ladijskim ali zrakoplovnim radarjem v
radionavigacijski storitvi; vendar je pri tem treba upoštevati št. 4.9.
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5.430A Drugaþna vrsta storitev: v Albaniji, Alžiriji, Nemþiji, Andori, Savdski Arabiji, Avstriji,
Azerbajdžanu, Bahrajnu, Belgiji, Beninu, Bosni in Hercegovini, Bocvani, Bolagriji, Burkini
Faso, Kamerunu, Cipru, Vatikanu, Kongu, Slonokošþeni obali, Hrvaški, Danski, Egiptu,
Španiji, Estoniji, Finski, Franciji in francoskih þezmorskih departmajih in skupnostih v
Obmoþju 1, Gabonu, Gruziji, Gvineji, Madžarski, Irski, Islandiji, Izraelu, Italiji, Jordaniji,
Kuvajtu, Lesotu, Latviji, Makedoniji, Liechtensteinu, Litvi, Malaviju, Maliju, Malti, Maroku,
Mavretaniji, Moldaviji, Monaku, Mongoliji, ýrni gori, Mozambiku, Namibiji, Nigru,
Norveški, Omanu, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Katarju, Sirijski arabski republiki,
Slovaški, ýeški republiki, Romuniji, Združenem kraljestvu, San Marinu, Senegalu, Srbiji,
Sierra Leoneju, Sloveniji, Južni Afriki, Švedski, Švici, Svaziju, ýadu, Togu, Tuniziji, Turþiji,
Ukrajini, Zambiji in Zimbabveju je treba za pas 3400–3500 MHz, ki je razporejen za mobilno
storitev razen zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, doseþi sporazum na podlagi
št. 9.21 z drugimi upravami in je namenjen za mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT).
Ta opomba ne izkljuþuje uporabe teh radiofrekvenþnih pasov za druge namene, za katere je
pas razporejen, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku. V postopku koordinacije veljajo
doloþbe iz št. 9.17 in 9.18. Preden uprave dovolijo uporabo (baznih in mobilnih) postaj v
mobilni storitvi v tem pasu, morajo zagotoviti, da spektralna gostota (pfd) na višini 3 m nad
okolico ne presega í154,5 dBW/(m2  4 kHz) za veþ kakor 20 % þasa na meji druge uprave.
Ta vrednost se lahko preseže na podlagi dogovora med upravami. Zagotavljanje dogovorjenih
vrednosti za pfd na meji med upravama se zagotavlja na podlagi preraþuna in tudi preverjanja
z uporabo vseh veljavnih podatkov s skupnim dogovorom obeh uprav (uprave, odgovorne za
prizemno postajo, in uprave, odgovorne za zemeljsko postajo) s pomoþjo urada, þe je tako
zahtevano. Ob nesporazumu preraþun in potrditev vrednosti pfd izvede urad na podlagi prej
navedenih podatkov. Postaje v mobilni storitvi v pasu 3400–3600 MHz ne smejo zahtevati
veþje zašþite pred vesoljskimi postajami, kakor je doloþeno v preglednici 21-4 pravilnika
(izdaja 2004). Ta razporeditev velja od 17. novembra 2010. (WRC-07)
5.438 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 4200–4400 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev
je rezervirana izkljuþno za radijske višinomere, ki so vgrajeni na letalih, in za pripadajoþe
transponderje na Zemlji. Vendar pa se v tem radiofrekvenþnem pasu sme na sekundarni
osnovi dovoliti pasivno sprejemanje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in v storitvi
vesoljskih raziskav (zašþita pred motenjem radijskih višinomerov ni zagotovljena).
5.440 Dovoliti se sme, da satelitska storitev standardne frekvence in þasovnih signalov uporablja
radijske frekvence 4202 MHz za oddajanje v smeri vesolje–Zemlja in radijske frekvence
6427 MHz za oddajanje v smeri Zemlja–vesolje. Tako oddajanje je treba v skladu z
dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21, omejiti na pas r 2 MHz od teh radijskih frekvenc.

63

Stran

13324 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

5.441 Uporaba radiofrekvenþnih pasov 4500–4800 MHz (vesolje–Zemlja) in 6725–7025 MHz
(Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko storitev mora biti v skladu z doloþbami dodatka 30B.
Uporaba radiofrekvenþnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz
(vesolje–Zemlja) in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za geostacionarne satelitske sisteme v
fiksni satelitski storitvi mora biti v skladu z doloþbami dodatka 30B. Uporaba
radiofrekvenþnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz (vesolje–Zemlja)
in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski
storitvi mora za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski
storitvi uporabljati doloþbe pod št. 9.12. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski
storitvi ne smejo zahtevati zašþite pred geostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski
storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko urad prejme popolne
uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni
satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna
satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni
satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenþnih pasovih morajo delovati tako, da se
kakršno koli nesprejemljivo motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro
odpravi.
5.442 Razporeditev radiofrekvenþnih pasov 4825–4835 MHz in 4950–4990 MHz za mobilno
storitev je omejena na mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve. V Obmoþju 2
(razen v Braziliji, Kubi, Gvatemali, Paragvaju, Urugvaju in Venezueli) in Avstraliji je pas
4825–4835 MHz razporejen tudi za zrakoplovno mobilno storitev, omejen na storitev
telemetrije za testiranje zrakoplovnih postaj med letom. Taka uporaba mora biti v skladu z
resolucijo 416 (WRC-07) in ne sme povzroþati škodljivega motenja fiksni storitvi. (WRC-07)
5.443B Zato da se prepreþi škodljivo motenje mikrovalovnim sistemom, ki delujejo nad
5030 MHz, skupna gostota pretoka moþi, ki jo povzroþajo na zemeljski površini v
radiofrekvenþnem pasu 5030–5150 MHz vse vesoljske postaje v sistemih radionavigacijske
satelitske storitve (vesolje–Zemlja), ki delujejo v v radiofrekvenþnem pasu 5030–5150 MHz,
ne sme preseþi –124,5 dB(W/m2) v pasu 150 kHz. Zato da se prepreþi škodljivo motenje
radioastronomski storitvi v radiofrekvenþnem pasu 4990–5000 MHz, morajo sistemi v
radionavigacijski satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenþnem pasu 5010–5030 MHz,
upoštevati omejitve v radiofrekvenþnem pasu 4990–5000 MHz, doloþene v resoluciji 741
(WRC-03). (WRC-03)
5.444 Radiofrekvenþni pas 5030–5150 MHz se uporablja za upravljanje mednarodnih
standardiziranih sistemov (mikrovalovni pristajalni sistem) za precizno približevanje in
pristajanje. Zahteve tega sistema imajo prednost pred drugimi uporabami tega
radiofrekvenþnega pasu. Pri uporabi tega radiofrekvenþnega pasu se upoštevata št. 5.444A in
resolucija 114 (Rev. WRC-03). (WRC-03)
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5.444A Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 5091–5150 MHz je razporejen tudi za fiksno
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena le na
dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov in jo je treba usklajevati
na podlagi št. 9.11A.
V radiofrekvenþnem pasu 5091–5150 MHz se uporabljajo še naslednji pogoji:
pred 1. januarjem 2018 je treba uporabo radiofrekvenþnega pasu 5091–5150 MHz za dovodne
povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi uskladiti z
doloþbami resolucije 114 (Rev. WRC-03);
pred 1. januarjem 2018 imajo zahteve obstojeþih in naþrtovanih mednarodnih standardnih sistemov
za zrakoplovno radionavigacijsko storitev, ki jih ni mogoþe izpolniti v radiofrekvenþnem pasu
5000–5091 MHz, prednost pred drugo uporabo tega radiofrekvenþnega pasu;
po 1. januarju 2016 ne bodo dodeljene nove radijske frekvence zemeljskim postajam, ki
zagotavljajo dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov;
po 1. januarju 2018 bo fiksna satelitska storitev postala sekundarna glede na zrakoplovno
radionavigacijsko storitev. (WRC-03)
5.444B Uporaba pasu 5091–5150 MHz za zrakoplovno mobilno storitev je omejena na:
–
sisteme za zrakoplovno mobilno (R) storitev v skladu z mednarodnimi zrakoplovnimi
standardi, omejene na površino letališþ. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 748
(WRC-07);
–
oddajanje zrakoplovne telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z resolucijo 418
(WRC-07);
–
zrakoplovno varnostno oddajanje. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 419
(WRC-07). (WRC-07)
5.446A Uporaba radiofrekvenþnih pasov 5150–5350 MHz in 5470–5725 MHz za postaje v mobilni
storitvi, razen zrakoplovne mobilne storitve, mora biti v skladu z resolucijo 229 (WRC-03).
(WRC-07)
5.446B V radiofrekvenþnem pasu 5150–5250 MHz ne smejo postaje v mobilni storitvi zahtevati
zašþite pred zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Št. 5.43A ne velja za mobilne
storitve v zvezi z zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. (WRC-03)
5.446C Dodatna razporeditev: v Obmoþju 1 (razen v Alžiriji, Savdski Arabiji, Bahrajnu, Egiptu,
Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Omanu, Sirijski arabski
republiki, Sudanu in Tuniziji) in v Braziliji je pas 5150–5250 MHz razporejen tudi za
zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, omejene na oddajanje zrakoplovne
telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z resolucijo 418 (WRC-07). Te postaje ne
smejo zahtevati zašþite pred drugimi postajami, ki delujejo v skladu s poglavjem 5. Pri tem se
št. 5.43A ne uporablja. (WRC-07)
5.447A Razporeditev radijskih frekvenc za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je omejena
na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in jo
je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
5.447B Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 5150–5216 MHz je razporejen tudi za fiksno
satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena na
dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in mora
biti v skladu z doloþbami št. 9.11A. Gostota pretoka moþi na površini Zemlje, ki jo povzroþajo
vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi, delujoþe v smeri vesolje–Zemlja v
radiofrekvenþnem pasu 5150–5216 MHz, nikakor ne sme presegati –164 dB(W/m2) v katerem
koli pasu 4 kHz za vse vpadne kote.
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5.447C Uprave, odgovorne za omrežja fiksne satelitske storitve v radiofrekvenþnem pasu 5150–
5250 MHz, ki delujejo v skladu s št. 5.447A in 5.447B, morajo opravljati usklajevanje na
enakovredni podlagi v skladu z doloþbami št. 9.11A z upravami, odgovornimi za omrežja
negeostacionarnih satelitskih storitev, ki delujejo na podlagi št. 5.446 in so se zaþela
uporabljati pred 17. novembrom 1995. Satelitska omrežja, ki delujejo na podlagi št. 5.446 in
so se zaþela uporabljati po 17. novembru 1995, pa ne morejo zahtevati zašþite pred postajami
v fiksni satelitski storitvi, ki deluje na podlagi št. 5.447A in 5.447B, in jim ne smejo
povzroþati škodljivega motenja.
5.447D Razporeditev radiofrekvenþnega pasu 5250–5255 MHz za storitev vesoljskih raziskav na
primarni osnovi je omejena na vesoljska aktivna zaznavala. Druga uporaba radiofrekvenþnega
pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97)
5.447F V radiofrekvenþnem pasu 5250–5350 MHz ne smejo postaje v mobilni storitvi zahtevati
zašþite pred radiolokacijsko storitvijo, storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in
storitvijo vesoljskih raziskav (aktivno). Te storitve ne smejo mobilni storitvi naložiti strožjih
varnostnih meril, ki temeljijo na znaþilnostih sistemov in interferenþnih merilih, kakor so
doloþena v priporoþilih ITU-R M.1638 in ITU-R SA.1632. (WRC-03)
5.448A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno)
v radiofrekvenþnem pasu 5250–5350 MHz ne smeta zahtevati zašþite pred radiolokacijsko
storitvijo. Št. 5.43A se ne uporablja. (WRC-03)
5.448B Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki deluje v pasu 5350–5570 MHz, in
storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v pasu 5460–5570 MHz, ne smeta povzroþati
škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi v pasu 5350–5460 MHz,
radionavigacijski storitvi v pasu 5460–5470 MHz in pomorski radionavigacijski storitvi v
pasu 5470–5570 MHz. (WRC-03)
5.448C Storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v radiofrekvenþnem pasu 5350–5460 MHz,
ne sme povzroþati škodljivega motenja drugim storitvam, za katere je ta radiofrekvenþni pas
razporejen, niti ne sme zahtevati zašþite pred njimi. (WRC-03)
5.448D V radiofrekvenþnem pasu 5350–5470 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi
povzroþati škodljivega motenja radarskim sistemom v zrakoplovni radionavigacijski storitvi,
ki deluje v skladu s št. 5.449, niti ne smejo zahtevati zašþite pred temi sistemi. (WRC-03)
5.449 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 5350–5470 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev
je omejena le na radarje v zraku in pripadajoþe radijske svetilnike v zraku.
5.450A V radiofrekvenþnem pasu 5470–5725 MHz ne smejo postaje v mobilni storitvi zahtevati
zašþite pred radiodeterminacijskimi storitvami. Te pa mobilni storitvi ne smejo naložiti
strožjih varnostnih meril, ki temeljijo na znaþilnostih sistemov in interferenþnih merilih, kakor
so doloþena v priporoþilih ITU-R M.1638. (WRC-03)
5.450B V radiofrekvenþnem pasu 5470–5650 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi
razen talnih radarskih postaj, ki se v radiofrekvenþnem pasu 5600–5650 MHz uporabljajo za
meteorološke namene, povzroþati škodljivega motenja radarskim sistemom v pomorski
radionavigacijski storitvi niti zahtevati zašþite pred njimi. (WRC-03)
5.452 Talnim radarjem za meteorološke namene je dovoljeno, da uporabljajo radiofrekvenþni pas
med 5600 MHz in 5650 MHz na enakopravni podlagi s postajami pomorske radionavigacijske
storitve.
5.457A V radiofrekvenþnih pasovih 5925–6425 MHz in 14–14,5 GHz smejo zemeljske postaje,
namešþene na krovu plovil, komunicirati z vesoljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi.
Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). (WRC-03)
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5.458 V radiofrekvenþnem pasu 6425–7075 MHz se nad oceani izvajajo meritve s pasivnimi
mikrovalovnimi zaznavali. V radiofrekvenþnem pasu 7075–7250 MHz se izvajajo meritve s
pasivnimi mikrovalovnimi zaznavali. Uprave morajo pri prihodnjem naþrtovanju storitev v
radiofrekvenþnem pasovih 6425–7025 MHz in 7075–7250 MHz upoštevati potrebe storitve
satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitve vesoljskih raziskav (pasivno).
5.458A Pozivamo uprave, naj pri dodeljevanju radijskih frekvenc v radiofrekvenþnem pasu 6700–
7075 MHz za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi uporabijo vse izvedljive ukrepe, da
bi v radiofrekvenþnem pasu 6650–6675,2 MHz zašþitile opazovanje spektralnih þrt v
radioastronomski storitvi pred škodljivim motenjem nezaželenega oddajanja.
5.458B Razporeditev radiofrekvenþnega pasu 6700–7075 MHz za fiksne satelitske storitve
(vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v
mobilni satelitski storitvi in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Za uporabo
radiofrekvenþnega pasu 6700–7075 MHz (vesolje–Zemlja) za dovodne povezave
negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi se ne uporabljajo doloþbe
št. 22.2.
5.458C Uprave, ki po 17. novembru 1995 predložijo predloge za geostacionarne sisteme v fiksni
satelitski storitvi v radiofrekvenþnem pasu 7025–7075 MHz (vesolje–Zemlja), se morajo na
podlagi veljavnih priporoþil ITU-R posvetovati z upravami, ki so prijavile in zaþele
uporabljati negeostacionarne satelitske sisteme v tem radiofrekvenþnem pasu pred 18.
novembrom 1995, þe slednje to zahtevajo. Namen posvetovanja je olajšati skupno delovanje
geostacionarnih satelitskih sistemov v fiksni satelitski storitvi in negeostacionarnih satelitskih
sistemov v tem radiofrekvenþnem pasu.
5.460 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 7145–7190 MHz za storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–
vesolje) je omejena na daljno vesolje; nobeno oddajanje v daljno vesolje ni dovoljeno v pasu
7190–7235 MHz. Geostacionarni sateliti v storitvi vesoljskih raziskav, ki delujejo v pasu
7190–7235 MHz, ne smejo zahtevati zašþite pred obstojeþimi in prihodnjimi postajami v
fiksni in mobilni storitvi, uporabljajo pa se doloþbe št. 5.43A. (WRC-03)
5.461 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþna pasova 7250–7375 MHz (vesolje–Zemlja) in 7900–
8025 MHz (Zemlja–vesolje) sta v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21,
razporejena tudi za mobilno satelitsko storitev na primarni osnovi.
5.461A Uporaba radiofrekvenþnega pasu 7450–7550 MHz za meteorološko satelitsko storitev
(vesolje–Zemlja) je omejena na geostacionarne satelitske sisteme. Negeostacionarni
meteorološki satelitski sistemi v tem radiofrekvenþnem pasu, priglašeni pred 30. novembrom
1997, lahko do konca svoje uporabne dobe delujejo na primarni osnovi. (WRC-97)
5.461B Uporaba radiofrekvenþnega pasu 7750–7850 MHz za meteorološko satelitsko storitev
(vesolje–Zemlja) je omejena na negeostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97)
5.462A V obmoþjih 1 in 3 (razen na Japonskem) v radiofrekvenþnem pasu 8025–8400 MHz
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, ki uporablja geostacionarne satelite, brez dovoljenja
prizadete uprave ne sme proizvesti gostote pretoka moþi, ki bi presegala spodaj naštete
zaþasne vrednosti za naslednje vpadne kote (T):
–174 dB(W/m2) v pasu 4 kHz za 0° d T < 5°,
–174 + 0,5 (T – 5) dB(W/m2) v pasu 4 kHz za 5° d T < 25°,
–164 dB(W/m2) v pasu 4 kHz za 25° d T d 90°.
Te vrednosti so predmet študije na podlagi resolucije 124 (WRC-97). (WRC-97)
5.463 Postaje v zrakoplovu ne smejo oddajati v radiofrekvenþnem pasu 8025–8400 MHz. (WRC97)
5.465 Pri storitvi vesoljskih raziskav je uporaba radiofrekvenþnega pasu 8400–8450 MHz omejena
na daljno vesolje.
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5.469A V radiofrekvenþnem pasu 8550–8650 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja
Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzroþati škodljivega
motenja postajam radiolokacijske storitve ali omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97)
5.470 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 8750–8850 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev
je omejena na letalske Dopplerjeve navigacijske inštrumente na centralni frekvenci
8800 MHz.
5.472 Pomorska radionavigacijska storitev v radiofrekvenþnih pasovih 8850–9000 MHz in 9200–
9225 MHz je omejena na obalne radarje.
5.474 Transponderji za iskanje in reševanje (angl. search and rescue transponder – SART) se smejo
uporabljati v radiofrekvenþnem pasu 9200–9500 MHz ob upoštevanju ustreznega priporoþila
ITU-R (glej tudi 31. þlen).
5.475 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 9300–9500 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev
je omejena na vremenske radarje v zraku in na talne radarje. Poleg tega so v radiofrekvenþnem
pasu 9300–9320 MHz dovoljeni v zrakoplovni radionavigacijski storitvi tudi talni radarski
svetilniki pod pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja pomorskim radionavigacijskim
storitvam. (WRC-07)
5.475A Uporaba pasu 9300–9500 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in
storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo potrebno pasovno
širino veþ kakor 300 MHz in imajo premalo prostrora v pasu 9500–9800 MHz. (WRC-07)
5.475B V pasu 9300–9500 MHz postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzroþati škodljivega
motenja in ne smejo zahtevati zašþite pred radarji v radionavigacijski storitvi v skladu s
pravilnikom. Talni radarji za meteorološke namene imajo prednost pred drugimi
radiolokacijskimi uporabami. (WRC-07)
5.476A Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav
(aktivna) v radiofrekvenþnem pasu 9500–9800 MHz ne smejo povzroþati škodljivega motenja
in ne smejo zahtevati zašþite pred postajami radionavigacijske in radiolokacijske storitve.
(WRC-07)
5.478A V pasu 9800–9900 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in
storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzoþati škodljivega motenja in ne smejo
zahtevati zašþite pred postajami v fiksni storitvi, za katere je ta pas razporejen na sekundarni
osnovi. (WRC-07)
5.478B Uporaba pasu 9800–9900 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in
storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo potrebno pasovovno
širino veþ kakor 500 MHz in imajo premalo prostrora v pasu 9500–9800 MHz. (WRC-07)
5.479 Radiofrekvenþni pas 9975–10025 MHz je razporejen tudi za meteorološko satelitsko storitev
na sekundarni osnovi za vremenske radarje.
5.482 V radiofrekvenþnem pasu 10,6–10,68 GHz ne sme moþ, dovedena v antene postaj v fiksni in
mobilni storitvi, razen zrakoplovni mobilni storitvi, prekoraþiti –3dBW. Ta omejitev sme biti
prekoraþena v skladu s sporazumom, doseženim na podlagi št. 9.21. Vendar pa se omejitev
fiksne in mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve, ne uporablja v naslednjih
državah: Alžirija, Savdska Arabija, Armenija, Azerbajdžan, Bahrajn, Bangladeš, Belorusija,
Egipt, Združeni arabski emirati, Gruzija, Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak,
Jordanija, Libijska arabska džamaharija, Kazahstan, Kuvajt, Libanon, Maroko, Mavretanija,
Moldavija, Nigerija, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipini, Katar, Sirija, Kirgizija, Sinagapur,
Tadžikistan, Tunizija, Turkmenija in Vietnam. (WRC-07)
5.482A Za souporabo pasu 10,6–10,68 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje
(pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo, razen zrakoplovne mobilne storitve, velja resolucija
751 (WRC-07). (WRC-07)
5.484 V Obmoþju 1 je uporaba radiofrekvenþnega pasu 10,7–11,7 GHz za fiksno satelitsko storitev
(Zemlja–vesolje) omejena na dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev.
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5.484A Uporaba radiofrekvenþnih pasov 10,95–11,2 GHz (vesolje–Zemlja), 11,45–11,7 GHz
(vesolje–Zemlja), 11,7–12,2 GHz (vesolje–Zemlja) v Obmoþju 2, 12,2–12,75GHz (vesolje–
Zemlja) v Obmoþju 3, 12,5–12,75 GHz (vesolje–Zemlja) v Obmoþju 1, 13,75–14,5 GHz
(Zemlja–vesolje), 17,8–18,6GHz (vesolje–Zemlja), 19,7–20,2 GHz (vesolje–Zemlja), 27,5–
28,6 GHz (Zemlja–vesolje), 29,5–30 GHz (Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske
sisteme v fiksni satelitski storitvi je odvisna od uporabe doloþb št. 9.12 za uskladitev z
drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni
satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zašþite pred geostacionarnimi
satelitskimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, ne glede na
datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za
negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma
priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja.
Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih
radiofrekvenþnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno koli nedovoljeno motenje, ki
lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi.
5.487 V obmoþjih 1 in 3 fiksna storitev, fiksna satelitska storitev, mobilna storitev, razen
zrakoplovne mobilne storitve, in radiodifuzna storitev glede na svoje individualne
razporeditve v radiofrekvenþnem pasu 11,7–12,5 GHz ne smejo povzroþati škodljivega
motenja radiodifuznim satelitskim postajam, ki delujejo v skladu z naþrtom za obmoþji 1 in 3
v dodatku 30, niti zahtevati varstva pred njimi. (WRC-03)
5.487A Dodatna razporeditev: Obmoþje 1 dobi radiofrekvenþni pas 11,7– 2,5 GHz, Obmoþje 2
radiofrekvenþni pas 12,2–12,7 GHz in Obmoþje 3 radiofrekvenþni pas 11,7–12,2 GHz tudi za
fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi za negeostacionarne sisteme
pod pogojem, da se uporabljajo doloþbe št. 9.12 za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi
satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni
satelitski storitvi ne smejo zahtevati zašþite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v
radiodifuzni satelitski storitvi, ki deluje v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je urad
prejel popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske
sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za
geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski
sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenþnih pasovih morajo delovati
tako, da se kakršno koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem,
hitro odpravi. (WRC-03)
5.492 Dodelitve radijskih frekvenc za postaje v radiodifuzni satelitski storitvi, ki so v skladu z
ustreznim obmoþnim naþrtom ali so vkljuþene na seznam obmoþij 1 in 3 v dodatku 30, se
lahko uporabljajo za prenose v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), þe ti ne povzroþajo
veþ motenja ali zahtevajo veþ zašþite pred motenjem kakor prenosi radiodifuzne satelitske
storitve, ki deluje v skladu z naþrtom oziroma eznamom.
5.497 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 13,25–13,4 GHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev
je omejena na Dopplerjeve navigacijske instrumente.
5.498A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav
(aktivno), ki delujeta v radiofrekvenþnem pasu 13,25–13,4 GHz, ne smeta povzroþati
škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti omejevati njene uporabe in
razvoja. (WRC-97)
5.501A Razporeditev radiofrekvenþnega pasu 13,4–13,75 GHz za storitev vesoljskih raziskav na
primarni osnovi je omejena na aktivna vesoljska zaznavala. Druga uporaba radiofrekvenþnega
pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97)
5.501B V radiofrekvenþnem pasu 13,4–13,75 GHz storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
(aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) ne smeta povzroþati škodljivega motenja
postajam radiolokacijske storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97)
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5.502 V radiofrekvenþnem pasu 13,75–14 GHz mora biti minimalni premer antene zemeljske
postaje v geostracionarni fiksni satelitski storitvi 1,2 m in minimalni premer antene zemeljske
postaje v negeostacionarni fiksni satelitski storitvi 4,5 m. Poleg tega povpreþje ekvivalentne
izotropne sevalne moþi (e. i. r. p.), ki jo seva postaja v radiolokacijski ali radionavigacijski
storitvi, na sekundo ne sme prekoraþiti 59 dBW za nagibne kote nad 2° in 65 dBW za manjše
kote. Preden uprave dovolijo uporabo zemeljske postaje v geostacionarni fiksni satelitski
storitvi v tem pasu z anteno premera pod 4,5 m, morajo zagotoviti, da gostota pretoka moþi te
zemeljske postaje ne presega:
–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za veþ kakor 1 % þasa na nadmorski višini 36 m glede na spodnjo
vodno toþko, kakor to doloþi obalna država;
–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za veþ kakor 1 % þasa na višini 3 m nad tlemi na meji ozemlja
države, ki želi uporabljati kopenske mobilne radarje v tem pasu, razen þe je dosežen
predhodni sporazum.
Za zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi s premerom antene, veþjim od ali enakim 4,5
m, mora biti ekvivalentna izotropna sevalna moþ (e. i. r. p.) kateregakoli oddajanja vsaj 68
dBW in ne sme prekoraþiti 85 dBW. (WRC-03)
5.503 V radiofrekvenþnem pasu 13,75–14 GHz morajo geostacionarne vesoljske postaje v storitvi
vesoljskih raziskav, za katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31.
januarjem 1992, delovati na enaki osnovi kakor postaje v fiksni satelitski storitvi; po tem
datumu bodo nove geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav delovale na
sekundarni osnovi. Dokler geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav, za
katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, ne nehajo
delovati v tem radiofrekvenþnem pasu:
v radiofrekvenþnem pasu 13,770–13,780 GHz ekvivalentna izotropna sevana moþ (e. i. r. p.)
gostote oddajanja od katere koli zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje z
vesoljsko postajo v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti), ne sme prekoraþiti:
i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), pri þemer je D premer antene zemeljske postaje v fiksni satelitski
storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali veþji od 1,2 m in manjši od 4,5 m;
ii) 49,2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), pri þemer je D premer antene zemeljske postaje v
fiksni satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali veþji od 4,5 m in manjši od
31,9 m;
iii) 66,2 dB(W/40 kHz) za vsako zemeljsko postajo v fiksni satelitski storitvi, katere premer je
enak ali veþji od 31,9 m;
iv) 56,2 dB(W/4 kHz) za oddajanje zemeljskih postaj v ozkopasovni (potrebna širina kanala
manjša od 40 kHz) fiksni satelitski storitvi za katero koli zemeljsko postajo v tej storitvi,
katere antena ima premer 4,5 m ali veþ;
ne sme ekvivalentna izotropna sevana moþ (e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli zemeljske
postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje z vesoljsko postajo v negeostacionarni satelitski
tirnici (orbiti), prekoraþiti 51 dBW v 6 MHz-radiofrekvenþnem pasu od 13,772 do
13,778 GHz.
Samodejno krmiljenje moþi se sme v teh radiofrekvenþnih pasovih uporabljati za poveþanje
ekvivalentne izotropne sevalne moþi (e. i. r. p.) gostote oddajanja za uravnoteženje
(kompenzacijo) slabljenja zaradi dežja v takem obsegu, da gostota pretoka moþi vesoljske
postaje v fiksni satelitski storitvi ne prekoraþi vrednosti, ki jo ima zemeljska postaja pri
uporabi ekvivalentne izotropne sevane moþi (e. i. r. p.), kar ustreza zgoraj navedenim mejam,
þe je nebo brez oblakov. (WRC-03)
5.504 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 14–14,3 GHz za radionavigacijsko storitev mora
zagotavljati dovolj zašþite za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi.
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5.504A V radiofrekvenþnem pasu 14–14,5 GHz lahko zrakoplovne zemeljske postaje v sekundarni
zrakoplovni mobilni satelitski storitvi komunicirajo z vesoljskimi postajami v fiksni satelitski
storitvi. Uporabljajo se doloþbe št. 5.29, 5.30 in 5.31. (WRC-03)
5.504B Zemeljske postaje na zrakoplovih, ki delujejo v zrakoplovni mobilni satelitski storitvi v
radiofrekvenþnem pasu 14–14,5 GHz, morajo ustrezati doloþbam dodatka 1, del C priporoþila
ITU-R M.1643, glede na vsako postajo v radioastronomski storitvi, ki izvaja opazovanje v
radiofrekvenþnem pasu 14,47–14,5 GHz ter je namešþena na ozemljih Španije, Francije,
Indije, Italije, Združenega kraljestva in Južne Afrike. (WRC-03)
5.506 Radiofrekvenþni pas 14–14,5 GHz se sme uporabljati, znotraj fiksne satelitske storitve
(Zemlja–vesolje), za dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev, pod pogojem, da
se uskladijo z drugimi omrežji v fiksni satelitski storitvi. Takšna uporaba dovodnih povezav je
rezervirana za neevropske države.
5.506A V radiofrekvenþnem pasu 14–14,5 GHz morajo ladijske zemeljske postaje z ekvivalentno
izotropno sevano moþjo (e. i. r. p.), ki je veþja veþjim od 21 dBW, delovati pod enakimi
pogoji kakor zemeljske postaje na krovu plovil v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). Ta
opomba ne velja za ladijske zemeljske postaje, za katere je urad prejel popolne informacije iz
dodatka 4 pred 5. julijem 2003. (WRC-03)
5.511A Radiofrekvenþni pas 15,43–15,63 GHz je razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev
(vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Uporaba radiofrekvenþnega pasu 15,43–15,63 GHz za
fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja in Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave
negeostacionarnih sistemov v mobilni satelitski storitvi od upoštevanju uskladitve na podlagi
št. 9.11A. Uporaba radiofrekvenþnega pasu 15,43–15,63 GHz za fiksno satelitsko storitev
(vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih sistemov v mobilni
satelitski storitvi, za katere je urad do 2. junija 2000 prejel vnaprejšnje informacij za objavo. V
smeri vesolje–Zemlja morajo biti minimalni nagibni kot nad krajevno vodoravno ploskvijo,
njen minimalni dobitek v smeri krajevne vodoravne ploskve in minimalne usklajevalne
oddaljenosti za zašþito zemeljskih postaj pred škodljivim motenjem v skladu s priporoþilom
ITU-R S.1341. Zaradi zašþite radioastronomske storitve v radiofrekvenþnem pasu 15,35–
15,4 GHz skupna gostota pretoka moþi, ki jo sevajo vse vesoljske postaje v negeostacionarnih
sistemih dovodnih povezav v mobilni satelitski storitvi, delujoþih v radiofrekvenþnem pasu
15,43–15,63 GHz, ne sme preseþi meje –156 dB(W/m2) v pasovni širini 50 MHz na mestu
radioastronomskih opazovalnic za veþ kakor 2 % þasa. (WRC-2000)
5.511C Postaje, ki delujejo v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, morajo omejiti efektivno
ekvivalentno izotropno sevano moþ (e. i. r. p.) v skladu s priporoþilom ITU-R S.1340.
Minimalna usklajena oddaljenost, ki je potrebna za zašþito zrakoplovnih radionavigacijskih
postaj (uporablja se št. 4.10) pred škodljivimi motenjem dovodnih povezav zemeljskih postaj,
in najveþja možna e. i. r. p., ki jo te postaje smejo oddajati proti krajevni vodoravni ploskvi,
mora biti v skladu s priporoþilom ITU-R S.1340. (WRC-97)
5.511D Sistemi fiksne satelitske storitve, za katere je urad do 21. novembra 1997 prejel popolno
informacijo za predhodno objavo, lahko delujejo v radiofrekvenþnih pasovih 15,4–15,43 GHz
in 15,63–15,7 GHz v smeri vesolje–Zemlja ter 15,63–15,65 GHz v smeri Zemlja–vesolje. V
radiofrekvenþnih pasovih 15,4–15,43 GHz in 15,65–15,7 GHz ne sme oddajanje
negeostacionarne vesoljske postaje preseþi meja gostote pretoka moþi na površini Zemlje –
146 dB(W/m2/MHz) za kateri koli vpadni kot. V radiofrekvenþnem pasu 15,63–15,65 GHz, v
katerem uprava naþrtuje oddajanje negeostacionarne vesoljske postaje, ki presega –146
dB(W/m2/MHz) za kateri koli vpadni kot, se mora na podlagi št. 9.11A dogovoriti z
zadevnimi upravami. Postaje v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenþnem pasu
15,63–15,65 GHz v smeri Zemlja–vesolje, ne smejo povzroþati škodljivega motenja postajam
v zrakoplovni radionavigacijski storitvi (velja št. 4.10). (WRC-97)
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5.513A Vesoljska aktivna zaznavala, ki delujejo v radiofrekvenþnem pasu 17,2–17,3 GHz, ne
smejo povzroþati škodljivega motenja radiolokacijski storitvi in drugim storitvam,
razporejenim na primarni osnovi, niti omejevati njihovega razvoja. (WRC-97)
5.516 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 17,3–18,1 GHz za geostacionarne satelitske sisteme v fiksni
satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko
storitev. V Obmoþju 2 je uporaba radiofrekvenþnega pasu 17,3–17,8 GHz za sisteme v fiksni
satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) omejena na geostacionarne satelite. Za uporabo
radiofrekvenþnega pasu 17,3–17,8 GHz v Obmoþju 2 za dovodne povezave za radiodifuzno
satelitsko storitev glej þlen 11. Za uporabo radiofrekvenþnega pasu 17,3–18,1 GHz (Zemlja–
vesolje) v obmoþjih 1 in 3 in 17,8–18,1 GHz (Zemlja–vesolje) v Obmoþju 2 za
negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi veljajo odloþbe št. 9.12 o
uskladiti z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi.
Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevali zašþite pred
geostacionarnimi satelitskimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s
pravilnikom, na glede na datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene ali priglasitvene
informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne
uskladitvene ali priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se
ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih
radiofrekvenþnih pasovih morajo delovati tako, da je vsako neželeno motenje, ki lahko
nastane med njihovim delovanjem, hitro odstranjeno. (WRC-2000)
5.516A V radiofrekvenþnem pasu 17,3–17,7 GHz ne smejo zemeljske postaje v fiksni satelitski
storitvi (vesolje–Zemlja) v Obmoþju 1 zahtevati zašþite pred zemeljskimi postajami dovodnih
povezav v radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z dodatkom 30A, niti postavljati
kakršnih koli omejitev glede lokacije zemeljskih postaj dovodnih povezav v radiodifuzni
satelitski storitvi kjer koli znotraj obmoþja delovanja dovodne povezave. (WRC-03)
5.516B Naslednji radiofrekvenþni pasovi so namenjeni za uporabo pri visoki gostoti v fiksni
satelitski storitvi (HDFSS):
17,3–17,7 GHz
(vesolje–Zemlja) v Obmoþju1,
18,3–19,3 GHz
(vesolje–Zemlja) v Obmoþju 2,
19,7–20,2 GHz
(vesolje–Zemlja) v vseh obmoþjih,
39,5–40 GHz
(vesolje–Zemlja) v Obmoþju 1,
40–40,5 GHz
(vesolje–Zemlja) v vseh obmoþjih,
40,5–42 GHz
(vesolje–Zemlja) v Obmoþju 2,
47,5–47,9 GHz (vesolje–Zemlja) v Obmoþju 1,
48,2–48,54 GHz (vesolje–Zemlja) v Obmoþju 1,
49,44–50,2 GHz (vesolje–Zemlja) v Obmoþju 1
in
27,5–27,82 GHz (Zemlja–vesolje) v Obmoþju 1,
28,35–28,45 GHz (Zemlja–vesolje) v Obmoþju 2,
28,45–28,94 GHz (Zemlja–vesolje) v vseh obmoþjih,
28,94–29,1 GHz (Zemlja–vesolje) v obmoþjih 2 in 3,
29,25–29,46 GHz (Zemlja–vesolje) v Obmoþju 2,
29,46–30 GHz
(Zemlja–vesolje) v vseh obmoþjih,
48,2–50,2 GHz (Zemlja–vesolje) v Obmoþju 2.
Ta opomba ne izkljuþuje uporabe teh radiofrekvenþnih pasov za druge namene v fiksni satelitski
storitvi ali za druge storitve, za katere so ti radiofrekvenþni pasovi razporejeni na soprimarni
osnovi, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku med uporabniki teh pasov. Uprave naj
upoštevajo navedeno pri doloþevanju uredbenih doloþb, povezanih s temi pasovi. Glej
resolucijo 143 (WRC-03). (WRC-03)
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5.519 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþna pasova 18,1–18,3 GHz v Obmoþju 2 in 18,1–18,4
GHz v obmoþjih 1 in 3 sta razporejena tudi za meteorološko satelitsko storitev (vesolje–
Zemlja) na primarni osnovi. Njuna uporaba je omejena na geostacionarne satelite. (WRC-07)
5.520 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 18,1–18,4 GHz za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–
vesolje) je omejena na dovodne povezave geostacionarnih satelitskih sistemov za radiodifuzno
satelitsko storitev. (WRC-2000)
5.522A Oddajanje fiksne storitve in fiksne satelitske storitve v radiofrekvenþnem pasu 18,6–
18,8 GHz je omejeno na vrednosti, navedene v 21.5A in 21.16.2. (WRC-2000)
5.522B Uporaba radiofrekvenþnega pasu 18,6–18,8 GHz za fiksno satelitsko storitev je omejena na
geostacionarne sisteme in sisteme, ki imajo najvišjo toþko tirnice (orbite) daljšo od 20 000
km. (WRC-2000)
5.523A Uporaba radiofrekvenþnih pasov 18,8–19,3 GHz (vesolje – Zemlja) in 28,6–29,1 GHz
(Zemlja–vesolje) za geostacionarna in negeostacionarna omrežja v fiksni satelitski storitvi
mora biti v skladu z doloþbami št. 9.11A, št. 22.2 pa se ne uporablja. Uprave, ki so uskladile
geostacionarna satelitska omrežja pred 18. novembrom 1995, morajo kar najbolj sodelovati pri
uskladitvi v skladu s št. 9.11A z negeostacionarnimi satelitskimi omrežji, za katera je urad
prejel priglasitvene informacije pred navedenim datumom, da bi dosegli dogovor, ki je
sprejemljiv za vse zadevne strani. Negeostacionarna satelitska omrežja ne smejo povzroþati
nesprejemljivega motenja geostacionarnim fiksnim satelitskim omrežjem, za katera se šteje,
da je urad prejel popolne priglasitvene informacije iz dodatka 4 pred 18. novembrom 1995.
(WRC-97)
5.523B Uporaba radiofrekvenþnega pasu 19,3–19,6 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko
storitev je omejena na dovodne povezave za negeostacionarne sisteme v mobilni satelitski
storitvi. Pri takšni uporabi se morajo upoštevati doloþbe št. 9.11A, doloþbe št. 22.2 pa se ne
uporabljajo.
5.523C V radiofrekvenþnih pasovih 19,3–19,6 GHz in 29,1–29,4 GHz ostaja med dovodnimi
povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v fiksni
satelitski storitvi, za katere se šteje, da je urad pred 18. novembrom 1995 prejel popolne
uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, v veljavi št. 22.2
pravilnika. (WRC-97)
5.523D Pri uporabi radiofrekvenþnega pasu 19,3–19,6 GHz (vesolje–Zemlja) za geostacionarne
sisteme v fiksni satelitski storitvi in za dovodne povezave za negeostacionarne satelitske
sisteme v mobilni satelitski storitvi se uporabljajo doloþbe št. 9.11A, ne veljajo pa doloþbe št.
22.2. Pri uporabi tega radiofrekvenþnega pasu za druge negeostacionarne sisteme v fiksni
satelitski storitvi in za primere, navedene pod št. 5.523C in 5.523E, se ne uporabljajo doloþbe
št. 9.11A, v veljavi pa ostanejo postopki iz 9. þlena (razen št. 9.11A) in 11. þlena ter doloþbe
št. 22.2. (WRC-97)
5.523E V radiofrekvenþnih pasovih 19,6–19,7 GHz in 29,4–29,5 GHz ostaja med dovodnimi
povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v fiksni
satelitski storitvi, za katera se šteje, da je urad pred 21. novembrom 1997 prejel popolne
uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, v veljavi št. 22.2
pravilnika. (WRC-97)
5.525 Da bi olajšali medregijsko usklajevanje med omrežji mobilni satelitski in fiksni satelitski
storitvi, morajo biti nosilne frekvence v mobilni satelitski storitvi, ki so najobþutljivejše za
motenje, kolikor je to izvedljivo, postavljene v višje dele radiofrekvenþnih pasov 19,7–
20,2 GHz in 29,5–30 GHz.
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5.526 V radiofrekvenþnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz v Obmoþju 2 ter v
radiofrekvenþnih pasovih 20,1–20,2 GHz in 29,9–30 GHz v obmoþjih 1 in 3 so lahko v
omrežja, ki so hkrati v fiksni satelitski in mobilni satelitski storitvi, vkljuþene povezave med
zemeljskimi postajami na doloþenih ali nedoloþenih toþkah ali v gibanju po enem ali veþ
satelitih za komunikacijo toþka–toþka ali toþka–veþ toþk.
5.527 V radiofrekvenþnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz se v zvezi z mobilno satelitsko
storitvijo ne uporabljajo doloþbe pod št. 4.10.
5.528 Razporeditev radiofrekvenþnega pasu za mobilno satelitsko storitev je namenjena tistim
omrežjem, ki na vesoljskih postajah uporabljajo antene z ozkoobmoþnimi snopi (angl. spotbeam) in drugo napredno tehnologijo. Uprave, ki upravljajo sisteme v mobilni satelitski
storitvi v radiofrekvenþnem pasu 19,7–20,1 GHz v Obmoþju 2 in v radiofrekvenþnem pasu
20,1–20,2 GHz, morajo izvesti vse ustrezne postopke, da zagotovijo neprekinjeno
razpoložljivost teh radiofrekvenþnih pasov za uprave, ki upravljajo fiksne in mobilne sisteme
v skladu z doloþbami pod št. 5.524.
5.530 V obmoþjih 1 in 3 je uporaba radiofrekvenþnega pasu 21,4–22 GHz za radiodifuznosatelitsko storitev odvisna od doloþbe resolucije 525 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.532 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 22,21–22,5 GHz za storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno) in za storitev vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme omejevati fiksne storitve
in mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve.
5.535A Uporaba radiofrekvenþnega pasu 29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko
storitev je omejena na geostacionarne satelitske sisteme in dovodne povezave za
negeostacionarne satelitske sisteme v mobilni satelitski storitvi. Pri takšni uporabi veljajo
doloþbe št. 9.11A, ne pa tudi doloþbe št. 22.2, razen v primerih pod št. 5.523C in št. 5.523E,
za katere pri takšni uporabi ne veljajo doloþbe št. 9.11A in ostanejo v veljavi postopki iz 9.
þlena (razen št. 9.11A) in 11. þlena ter doloþbe št. 22.2. (WRC-97)
5.536 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 25,25–27,5 GHz za medsatelitske storitve je omejena na
storitev vesoljskih raziskav in na storitev satelitskega raziskovanja Zemlje ter na prenos
podatkov, ki so rezultat industrijskih in medicinskih dejavnosti v vesolju.
5.536A Uprave, ki upravljajo zemeljske postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali
storitvi vesoljskih raziskav, ne smejo zahtevati zašþite pred postajami v fiksni in mobilni
storitvi, ki jih upravljajo druge uprave. Poleg tega se morata pri upravljanju zemeljskih postaj
v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali v storitvi vesoljskih raziskav upoštevati
priporoþili ITU-R SA.1278 in ITU-R SA.1625. (WRC-03)
5.538 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþna pasova 27,500–27,501 GHz in 29,999–30,000 GHz
sta na primarni osnovi razporejena tudi za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) za
oddajanje radijskih snopov, namenjenih uravnavanju moþi navzgornje povezave. Pri
tovrstnem oddajanju v smeri vesolje–Zemlja ne sme moþ ekvivalentnega izotropnega izvora
presegati +10 dBW v smeri sosednjih satelitov na geostacionarni satelitski tirnici (orbiti).
(WRC-07)
5.539 Radiofrekvenþni pas 27,5–30 GHz se sme uporabljati za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–
vesolje) za zagotavljanje dovodnih povezav za radiodifuzno satelitsko storitev.
5.540 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 27,501–29,999 GHz je na sekundarni osnovi
razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) za oddajanje radijskih snopov,
namenjenih uravnavanju moþi navzgornje povezave.
5.541 V radiofrekvenþnem pasu 28,5–30 GHz je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje omejena
na prenos podatkov med postajami in ne na primarno zbiranje informacij z aktivnimi ali
pasivnimi zaznavali.

74

Uradni list Republike Slovenije

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Stran

13335

5.541A Dovodne povezave negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in
geostacionarnih omrežij v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenþnem pasu 29,1–
29,5 GHz (Zemlja–vesolje), morajo uporabljati prilagodljivo krmiljenje moþi za navzgornje
povezave ali druge naþine za izravnavo slabljenja, tako da prenos z zemeljskih postaj poteka
na moþnostni ravni, ki je potrebna za želeno zmogljivost povezave ob zmanjševanju ravni
medsebojnega motenja obeh omrežij. Te metode se uporabljajo za omrežja, za katera veljajo
uskladitvene informacije iz dodatka 4, ki jih je prejel urad po 17. maju 1996, dokler jih ne bo
spremenila poznejša pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca. Uprave, ki
predložijo uskladitvene informacije iz dodatka 4 pred tem datumom, naj uporabljajo te tehnike
v izvedljivem obsegu.
5.543 Radiofrekvenþni pas 29,95–30 GHz se sme na sekundarni osnovi uporabljati za povezave
vesolje–vesolje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje, namenjene telemetriji, sledenju in
nadzoru.
5.544 V radiofrekvenþnem pasu 31–31,3 GHz se pri storitvi vesoljskih raziskav uporabljajo mejne
vrednosti za gostoto pretoka moþi, navedene v 21. þlenu, preglednica 21-4.
5.547 Radiofrekvenþni pasovi 31,8–33,4 GHz, 37–40 GHz, 40,5–43,5 GHz, 51,4–52,6 GHz, 55,78–
59 GHz in 64–66 GHz so primerni za uporabo pri veliki gostoti v fiksni storitvi (glej
resolucijo 75 (WRC – 2000)). Uprave morajo to upoštevati, ko sprejemajo uredbene doloþbe
v zvezi s temi radiofrekvenþnimi pasovi. Zaradi možnega razvoja uporabe pri veliki gostoti v
fiksni satelitski storitvi v radiofrekvenþnih pasovih 39,5–40 GHz in 40,5–42 GHz (glej št.
5.516B) morajo uprave dodatno upoštevati možne omejitve te uporabe. (WRC-07)
5.547A Uprave morajo izvesti vse praktiþne ukrepe za zmanjšanje možnega motenja med
postajami v fiksni storitvi in zrakoplovnimi postajami v radionavigacijski storitvi v
radiofrekvenþnem pasu 31,8–33,4 GHz ob upoštevanju obratovalnih potreb radarskih
sistemov v zraku. (WRC-2000)
5.548 Pri naþrtovanju sistemov za medsatelitsko storitev v radiofrekvenþnem pasu 32,3–33 GHz, za
radionavigacijsko storitev v radiofrekvenþnem pasu 32–33 GHz in za storitev vesoljskih
raziskav (daljno vesolje) v radiofrekvenþnem pasu 31,8–32,3 GHz morajo uprave izvesti vse
potrebne ukrepe za prepreþevanje škodljivega motenja med temi storitvami ob upoštevanju
varnostnih vidikov za radionavigacijsko storitev (glej priporoþilo 707). (WRC-03)
5.549A V radiofrekvenþnem pasu 35,5–36,0 GHz ne sme srednja vrednost gostote pretoka moþi na
površini Zemlje, ki jo povzroþajo vesoljska zaznavala v storitvi satelitskega raziskovanja
Zemlje (aktivno) ali storitvi vesoljskih raziskav (aktivno), presegati 73,3 dB(W/m2) v tem
radiofrekvenþnem pasu za vse kote, ki so veþje od 0,8° od sredine glavnega snopa. (WRC-03)
5.550A Za souporabo pasu 36–37 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
ter fiksno in mobilno storitvijo velja resolucija 752 (WRC-07). (WRC-07)
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5.551H Ekvivalentna gostota pretoka moþi (epfd), ki jo v radiofrekvenþnem pasu 42,5–43,5 GHz
povzroþajo vse vesoljske postaje v katerem koli negeostacionarnem satelitskem sistemu v
fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali v radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja),
ki delujejo v radiofrekvenþnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme na lokaciji nobene
radioastronomske postaje preseþi naslednjih vrednosti za veþ kakor 2 % þasa:
–230 dB(W/m2) v 1 GHz in –246 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenþnega pasu
42,5–43,5 GHz na lokaciji katere koli radioastronomske postaje, registrirane kot teleskop z
eno anteno, in
–209 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenþnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji
katere koli radioastronomske postaje v storitvi, registrirane kot postaje za interferometrijo z
zelo dolgo osnovnico.
Te vrednosti ekvivalentne gostote pretoka moþi (epfd) se presojajo z uporabo metodologije,
navedene v priporoþilu ITU-R S.1586-1, referenþnega sevalnega diagrama in najveþjega
možnega dobitka antene v radioastronomski storitvi iz priporoþila ITU-R RA.1631 ter se
uporabljajo za celotno nebo in nagibne kote, ki so veþji od najmanjšega kota delovanja șmin
radioteleskopa (za katerega se doloþi vrednost 5°, þe ni doloþen v podatkih).
Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je ali:
– zaþela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali
– je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz
dodatka 4 informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti.
Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z
upravami, ki so izdale dovoljenja za vesoljske postaje. V Obmoþju 2 se uporablja
resolucija 743 (WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseþi na lokaciji
radioastronomske postaje v kateri koli državi, þe njena uprava s tem soglaša. (WRC-07)
5.551I Gostota pretoka moþi v radiofrekvenþnem pasu 42,5–43,5 GHz, ki jo povzroþa katera koli
geostacionarna vesoljska postaja v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzni
satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), ki deluje v radiofrekvenþnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme
na lokaciji nobene radioastronomske postaje preseþi naslednjih vrednosti:
–137 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenþnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere
koli dB(W/m2) v 1 GHz in –153 dB(W/m2)v katerih koli 500 kHz radiofrekvenþnega pasu
42,5–43,5 GHz na mestu katere koli postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot
teleskop z eno anteno, in
–116 dB(Wm2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenþnega pasu 42,5–43,5 GHz na mestu katere koli
postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot postaje za interferometrijo z zelo dolgo
osnovnico.
Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je ali:
– zaþela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali
– je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz dodatka 4
informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti.
Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z upravami,
ki so izdale dovoljenja vesoljske postaje. V Obmoþju 2 se uporablja resolucija 743 (WRC-03).
Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseþi na lokaciji radioastronomske postaje v kateri
koli državi, þe njena uprava s tem soglaša. (WRC-03)
5.552 Razporeditev spektra za fiksno satelitsko storitev v radiofrekvenþnih pasovih 42,5–43,5 GHz
in 47,2–50,2 GHz za prenos v smeri Zemlja–vesolje je veþja kakor tista v radiofrekvenþnem
pasu 37,5–39,5 GHz za prenos v smeri vesolje–Zemlja zaradi upoštevanja dovodnih povezav
za radiodifuzne satelite. Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da se
radiofrekvenþni pas 47,2–49,2 GHz nameni dovodnim povezavam za radiodifuzno satelitsko
storitev, ki deluje v radiofrekvenþnem pasu 40,5–42,5 GHz.
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5.552A Razporeditev radiofrekvenþnih pasov 47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz za fiksno storitev
je namenjena postajam na plošþadih na velikih višinah. Uporaba radiofrekvenþnih pasov 47,2–
47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz mora upoštevati doloþbe resolucije 122 (Rev.WRC-07).
(WRC-07)
5.553 V radiofrekvenþnih pasovih 43,5–47 GHz in 66–71 GHz smejo delovati postaje v kopenski
mobilni storitvi pod pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja vesoljskim
radiokomunikacijskim storitvam, h katerim so ti radiofrekvenþni pasovi razporejeni (glej št.
5.43). (WRC-2000)
5.554 V radiofrekvenþnih pasovih 43,5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–130 GHz, 191,8–
200 GHz in 252–265 GHz so dovoljene tudi satelitske povezave, ki povezujejo kopenske
postaje na doloþenih fiksnih toþkah, kadar se te povezave uporabljajo skupaj z mobilno
satelitsko storitvijo ali radionavigacijsko satelitsko storitvijo. (WRC-2000)
5.554A Uporaba radiofrekvenþnih pasov 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz za
fiksno satelitsko storitev je omejena na geostacionarne satelite. (WRC-03)
5.555 Dodatna razporeditev: radiofrekvenþni pas 48,94–49,04 GHz je razporejen za
radioastronomsko storitev na primarni osnovi. (WRC-2000)
5.555B Gostota pretoka moþi v radiofrekvenþnem pasu 48,94–49,04 GHz, ki ga povzroþajo
geostacionarne vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), delujoþe v
radiofrekvenþnih pasovih 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz, na lokaciji nobene postaje v
radioastronomski storitvi ne sme preseþi –151,8 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz. (WRC-03)
5.556 V radiofrekvenþnih pasovih 51,4–54,25 GHz, 58,2–59 GHz in 64–65 GHz se sme v skladu z
nacionalno ureditvijo izvajati radioastronomsko opazovanje. (WRC-2000)
5.556A Uporaba radiofrekvenþnih pasov 54,25–56,9 GHz, 57–58,2 GHz in 59–59,3 GHz za
medsatelitsko storitev je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota
pretoka moþi enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje, ki jo
proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, ne sme pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije
preseþi –147 dB(W/(m2/100 MHz)) za vse vpadne kote.
5.557A Zaradi zašþite postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v
radiofrekvenþnem pasu 55,78–56,26 GHz je najveþja možna gostota pretoka moþi, ki jo
oddajajo oddajniki v fiksni storitvi, omejena na –26 dB(W/MHz). (WRC-2000)
5.558 V radiofrekvenþnih pasovih 55,78–58,2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122,25–123 GHz,
130–134 GHz, 167–174,8 GHz in 191,8–200 GHz smejo postaje v zrakoplovni mobilni
storitvi delovati pod pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja medsatelitskim storitvam
(glej 5.43). (WRC-2000)
5.558A Uporaba radiofrekvenþnega pasu 56,9–57 GHz za medsatelitske sisteme je omejena na
povezave med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) in na oddajanje
negeostacionarnih satelitov v visoki Zemljini tirnici (orbiti) proti tistim v nizki Zemljni tirnici
(orbiti). Za zveze med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) ne sme gostota pretoka
moþi enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje pri vseh pogojih
in vseh vrstah modulacije presegati –147 dB(W/m2/100 MHz) za vse vpadne kote. (WRC-97)
5.559 V radiofrekvenþnem pasu 59–64 GHz smejo radarji v zraku v radiolokacijski storitvi delovati
pod pogojem, da ne povzroþajo škodljivega motenja medsatelitskim storitvam (glej št. 5.43).
(WRC-2000)
5.560 V radiofrekvenþnem pasu 78–79 GHz smejo radarji, namešþeni na vesoljskih postajah,
delovati na primarni osnovi v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih
raziskav.
5.561 V radiofrekvenþnem pasu 74–76 GHz ne smejo postaje v fiksni, mobilni in radiodifuzni
storitvi povzroþati škodljivega motenja postajam v fiksni satelitski storitvi ali postajam v
radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z odloþitvami ustrezne konference za
naþrtovanje dodelitve frekvenc za radiodifuzno satelitsko storitev. (WRC-2000)
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5.561A Radiofrekvenþni pas 81–81,5 GHz je razporejen tudi za radioamatersko in radioamatersko
satelitsko storitev na sekundarni osnovi. (WRC-2000)
5.562 Uporaba radiofrekvenþnega pasu 94–94,1 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
(aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) je omejena na vesoljske oblakovne radarje.
(WRC-97)
5.562A V radiofrekvenþnih pasovih 94–94,1 GHz in 130–134 GHz lahko oddajanje vesoljskih
postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki so usmerjene v glavni snop
antene postaje v radioastronomski storitvi, poškoduje nekatere sprejemnike radioastronomskih
postaj. Vesoljske agencije, ki upravljajo oddajnike in radioastronomske postaje, naj skupaj
naþrtujejo delovanje postaj, da se kar najbolj izognejo takim primerom. (WRC-2000)
5.562B Razporeditev radiofrekvenþnih pasov 105–109.5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 155,5–
158,5 GHz in 217–226 GHz je omejena na vesoljsko radioastronomijo. (WRC-2000)
5.562C Uporaba radiofrekvenþnega pasu 116–122,25 GHz za medsatelitske storitve je omejena na
satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moþi posameznega vhoda, ki
jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije ne sme
preseþi _148 dB(W/(m2  MHz)) pri vseh vpadnih kotih na vseh višinah od 0 km do 1000 km
nad površino Zemlje in v bližini vseh orbitalnih položajev, kjer so pasivna zaznavala. (WRC2000)
5.562E Razporeditev za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) je omejena na
radiofrekvenþni pas 133,5–134 GHz. (WRC-2000)
5.562F V radiofrekvenþnem pasu 155,5–158,5 GHz se bo razporeditev za storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno) konþala 1. januarja
2018. (WRC-2000)
5.562G Razporeditev za fiksno in mobilno storitev v radiofrekvenþnem pasu 155,5–158,5 GHz
velja od 1. januarja 2018. (WRC-2000)
5.562H Uporaba radiofrekvenþnih pasov 174,8–182 GHz in 185–190 GHz za medsatelitske
storitve je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moþi
posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh
vrstah modulacije ne sme preseþi _144 dB(W/(m2  MHz)) pri vseh vpadnih kotih na vseh

višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje in v bližini vseh orbitalnih pozicij, kjer so
pasivna zaznavala. (WRC-2000)
5.563A V radiofrekvenþnih pasovih 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz in 265–275 GHz
se izvaja nadzor sestavin atmosfere s pasivnim atmosferskim zaznavanjem s tal. (WRC-2000)
5.563B Radiofrekvenþni pas 237,9–238 GHz je samo za vesoljske oblakovne radarje razporejen
tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav
(aktivno) (WRC-2000)
5.565 Radiofrekvenþni pas 275–1000 GHz smejo uprave uporabljati za preizkušanje in razvoj
razliþnih aktivnih in pasivnih storitev. V tem radiofrekvenþnem pasu je bila ugotovljena
potreba po naslednjih meritvah spektralnih þrt za pasivne storitve:
– radioastronomska storitev: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 426–442 GHz,
453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz in 926–945 GHz;
– storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno):
275–277 GHz, 294–306 GHz, 316–334 GHz, 342–349 GHz, 363–365 GHz, 371–389 GHz,
416–434 GHz, 442–444 GHz, 496–506 GHz, 546–568 GHz, 624–629 GHz, 634–654 GHz,
659–661 GHz, 684–692 GHz, 730–732 GHz, 851–853 GHz in 951–956 GHz.
Prihodnje raziskave v tem še precej neraziskanem spektralnem obmoþju bodo morebiti
pripeljale do dodatnih spektralnih þrt in neprekinjenih radiofrekvenþnih pasov, ki bi bili
zanimivi za izvajanje pasivnih storitev. Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe,
da bi pasivne storitve zašþitile pred škodljivim motenjem, dokler ne bo za te radiofrekvenþne
pasove doloþena razporeditvena preglednica. (WRC-2000)
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4202.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vrstah objektov glede na zahtevnost

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odl. US in 126/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah
objektov glede na zahtevnost

Št.

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-76/2008/9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0160
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4203.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o službi v Civilni zaščiti

Na podlagi četrtega odstavka 19.a in prvega odstavka
27. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o službi
v Civilni zaščiti

Stran
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V drugem odstavku se za besedama »nadomestilo plače«
besedilo spremeni tako, da se glasi: »in 80 odstotkov plače, odmerjene po prejšnjem odstavku za opravljanje službe v Civilni
zaščiti izven države.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-11/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-1911-0024

1. člen
V Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni
list RS, št. 37/08) se v 11. členu črta 8. točka.
2. člen
V 20. členu se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem in doda nova točka, ki se glasi:
»k. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano
(eno- ali večstranski), na katerega so nameščena oglasna
sporočila, s površino prostora z ene strani, ki je namenjen za
namestitev oglasnih površin, do 20 m2 in višino najvišje točke
objekta največ 7 m, merjeno od terena do vrha objekta, razen
panojev, ki so del fasade stavbe.«.
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Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4204.

Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi
javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo),
25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 473. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI, 10/08 in 68/08) in 2. člena Zakona o zagotavljanju
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo
in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega
podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V Uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01,
76/01, 13/02, 98/02, 74/05 in 27/07), se besedilo 3. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti podjetja so:
01.290
01.610
01.630
02.100

1. člen
V Uredbi o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/08)
se v 20. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pogodbeni pripadnik Civilne zaščite ima v primeru iz
prejšnjega odstavka pravico do plačila za opravljanje službe v
Civilni zaščiti, ki znaša 80 odstotkov plače za vsak dan dejanskega dela v Civilni zaščiti od osnove, ki jo predstavlja plača, ki
bi jo imel na delovni dan, če bi bil vpoklican v službo v Civilno
zaščito nad 30 dni.«.

02.200
02.300
02.400
05.200
08.120
09.900
16.100
19.200
24.330
25.110

2. člen
V prvem odstavku 22. člena se na koncu besedila črta
pika in doda besedilo »pri izvajanju obveznosti, prevzetih v
mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami v operacijah, misijah in drugih oblikah odzivanja države
na krize.«.

25.620
33.110
33.200
38.110
38.120

Gojenje drugih trajnih nasadov
Storitve za rastlinsko pridelavo
Priprava pridelkov
Gojenje gozdov in druge gozdarske
dejavnosti
Sečnja
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
Storitve za gozdarstvo
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Storitve za drugo rudarjenje
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
Proizvodnja naftnih derivatov
Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov
Mehanska obdelava kovin
Popravila kovinskih izdelkov
Montaža industrijskih strojev in naprav
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
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38.210
38.220
38.310
38.320
41.100
41.200
42.110
42.120
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.110
43.120
43.130
43.210
43.220
43.290
43.990
46.120
46.130
46.710
46.720
46.730
46.750
46.760
46.770
46.900
47.190
47.789
52.100
59.200
62.030
62.090
63.110
63.990
68.200
68.310
68.320
69.200
70.210

Št.
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Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Demontaža odpadnih naprav
Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb
Gradnja cest
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za elektriko in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih,
ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Druga specializirana gradbena dela
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi
Trgovina na debelo s kovinami in rudami
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
Nespecializirana trgovina na debelo
Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Skladiščenje
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
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70.220
71.11
71.12
71.129
71.200
72.110
72.190
72.200
74.200
74.300
74.900
77.310
77.320
77.350
77.390
77.400
80.200
81.100
81.300
82.110
82.190
82.910
82.990
84.250
85.320
85.510
85.590
85.600

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
Tehnično projektiranje in s tem povezano
svetovanje
Tehnično projektiranje in s tem povezano
svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na
drugih področjih naravoslovja
in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem in zakup
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v najem
in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne
lastnine v zakup, razen avtorsko
zaščitenih del
Nadzorovanje delovanja varovalnih
sistemov
Vzdrževanje objektov in hišniška
dejavnost
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge posamične pisarniške dejavnosti
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
sposobnosti
Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
Zaščita in reševanje pri požarih
in nesrečah
Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo
sabljanje na področju športa in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36100-10/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
4205.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip
(63/07 – popr.), 15/08 – odl. US in 64/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov,
članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list
RS, št. 132/04, 72/04, 4/06 in 132/06; v nadaljnjem besedilu:
uredba) se spremeni naslov uredbe, tako da se glasi: »Uredba
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta
2004 do leta 2009«.
2. člen
V 1. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»V tej uredbi se izraz visokošolski zavod uporablja za
univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod.«.
Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost se
vsako leto realno povečajo najmanj za rast bruto domačega
proizvoda in ne za manj kakor 2,5 odstotka glede na proračun
za preteklo leto za študijsko dejavnost po tej uredbi.
Poleg povečanj sredstev iz prejšnjega odstavka se letna
proračunska sredstva za študijsko dejavnost povečajo tudi za
obseg sredstev, potrebnih za odpravo plačnih nesorazmerij.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna letna sredstva (OLS) visokošolskega zavoda
v letu 2009 znašajo 60 odstotkov letnih sredstev iz leta 2008,
povečanih za k.
Ne glede na prejšnji odstavek se Univerzi v Ljubljani za
določitev osnovnih letnih sredstev za leto 2009 za Akademijo
za gledališče, radio, film in televizijo upošteva 90 odstotkov
letnih sredstev iz leta 2008, povečanih za k.
Vrednost k je enaka letni stopnji inflacije v preteklem
letu.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Normativna letna sredstva (NLS) visokošolskega zavoda
se določijo ob upoštevanju letne izhodiščne vrednosti (LIV),
vsote števila študentov (Š) in z utežjo (Ud) pomnoženega števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v katero
spada študijski program.
NLS = LIV * Σ ((Š + D * Ud) * f(s))«.
6. člen
V 7. členu se besedilo »visokošolski zavod« nadomesti z
besedilom »študijski program«.
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Š) je število študentov rednega študija brez absolventov
po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne in uni-
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verzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ter študijskih
programih prve in druge stopnje na visokošolskem zavodu v
tekočem študijskem letu.«.
8. člen
V drugem odstavku 9. člena se za prvim stavkom doda
novi stavek, ki se glasi:
»Za diplomante študijskih programov za pridobitev visoke
strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
in za diplomante enovitih študijskih programov, sprejetih po
11. 6. 2004, je utež za diplomanta število semestrov polovic,
za diplomante študijskih programov prve stopnje pa je utež za
diplomanta 4.«.
9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V študijske skupine (s) se združujejo študijski programi
po študijskih področjih oziroma podpodročjih. Seznam študijskih programov z uvrstitvami v študijske skupine je kot priloga
sestavni del te uredbe.«.
10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja so poimenovana v skladu z Uredbo
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (KLASIUS) (Uradni list RS, št. 46/06), in sicer:
(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede, (32) novinarstvo in
obveščanje, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravne vede,
(42) vede o živi naravi, (44) fizikalne in kemijske vede, (46)
matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehnika, (54)
proizvodne tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (64) veterinarstvo,
(72) zdravstvo, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84)
transportne storitve, (85) varstvo okolja, (86) varovanje.«.
11. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijskih skupin je šest:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje,
(34) poslovne in upravne vede ter (38) pravne vede: f = 1,0;
2. (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (22)
humanistika, (72) zdravstvo, podpodročji 725 – zdravstvena
tehnologija in 726 – terapija in rehabilitacija, (76) socialno delo,
(81) osebne storitve, (84) transportne storitve in (86) varovanje:
f = 1,75;
3. (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524
– kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne
tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72)
zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter
(85) varstvo okolja: f = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika,
(62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: f = 3,00;
5. (44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, podpodročje 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ter
(72) zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija in lekarništvo:
f = 3,50;
6. (21) umetnost, (64) veterinarstvo ter (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina in 724 – zobozdravstvo:
f = 4,50.«.
12. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »oziroma visokošolskih zavodov« nadomesti z besedilom »oziroma študijskih
programov«.
13. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za začetek dela novih javnih visokošolskih
zavodov in novih članic univerz ter osnovna letna sredstva za
nov visokošolski zavod in novo članico univerze se za prvo leto
določijo z aktom o ustanovitvi.«.
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14. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za začetek dela novega visokošolskega zavoda in nove članice univerze ter njegova osnovna letna sredstva
za trajanje študija prve vpisane generacije se določijo ob upoštevanju ocene finančnih sredstev, izdelane po metodologiji
ministra, pristojnega za visoko šolstvo.«.
15. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju normativnih letnih sredstev za nov visokošolski zavod oziroma novo članico univerze se ob upoštevanju
6. in 7. člena te uredbe število študentov izračuna tako, da
se za prvih deset mesecev v letu upošteva dejansko število
vpisanih študentov, ki se mu se prišteje za zadnja dva meseca
za prvi letnik število razpisanih mest, ki se pomnoži z 2 in deli
z 12. Število se zaokroži navzgor.
Število diplomantov se izračuna ob upoštevanju povprečnega števila diplom na študenta v zadnjih treh letih v
posamezni študijski skupini. Pomnoži se s številom študentov,
izračunanim po prejšnjem odstavku, ali številom študentov zadnjega letnika, ki se izvaja. Tako dobljeni rezultat se pomnoži z
utežjo za diplomanta. Število se zaokroži navzgor.
Normativna letna sredstva za nov visokošolski zavod oziroma novo članico univerze se izračunavajo po prejšnjih odstavkih
toliko časa, kot traja študij druge vpisane generacije.«.
16. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ob statusnih spremembah univerza osnovna letna sredstva prerazporedi v skladu s pravili iz 25. člena te uredbe.«.
17. člen
V 20. členu se črta beseda »praviloma«.
18. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod razporeja letna sredstva za študijsko
dejavnost po pravilih, ki jih sprejme pristojni organ visokošolskega zavoda, in z njimi seznani ministrstvo.
S pravili iz prvega odstavka tega člena se določijo tudi
delež sredstev za skupne naloge visokošolskega zavoda, delež
sredstev za študijsko dejavnost in razdelitev tega deleža.«.
19. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi tretje stopnje ter študijski programi
za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti, sprejeti pred 11. 6. 2004, se lahko sofinancirajo tudi iz sredstev
državnega proračuna na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
ministrstvo. V javnem razpisu se opredelijo:
– ime in sedež ministrstva;
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in
merila, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo
pogoje;
– okvirna sredstva;
– normirana šolnina;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena, 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;
– rok, v katerem bodo izbrani prejemniki obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Ministrstvo lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni
glede na predmet javnega razpisa.
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Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister. Komisijo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
Znesek sofinancirane šolnine za zadnja dva letnika je
do 1.564,00 EUR, za predhodne letnike pa do 1.177,00 EUR.
Dodatna sredstva na študenta, ki sodeluje z gospodarstvom,
so 392,00 EUR. Končni znesek sofinancirane šolnine se določi
v pogodbi o sofinanciranju, ki jo visokošolski zavod sklene z
ministrstvom.«.
20. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedilo »visokošolsko
izobraževanje« nadomesti z besedilom »študijsko dejavnost«.
60. člen se črta.

21. člen

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ne glede na 4. člen uredbe se v letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda za leto 2008 vštejejo tudi
dodatna sredstva za izvajanje novega študijskega programa,
izvajanje rednega dodiplomskega študija za izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede ter izvajanje rednega dodiplomskega študija po programih na področju zdravstvene nege in
oskrbe, dodeljena z javnim razpisom za dodelitev sredstev za
razvojne naloge v letu 2008, in sredstva za odpravo plačnih
nesorazmerij za leto 2008.
Ne glede na 4. člen uredbe se v letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda za leto 2009 vštejejo
tudi dodatna sredstva, dodeljena visokošolskim zavodom na
podlagi drugega odstavka 23. člena in 24. člena te uredbe, in
sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009.
23. člen
V letu 2009 se dodatno upošteva, da dodeljena letna
sredstva visokošolskega zavoda ne smejo biti nižja od letnih
sredstev visokošolskega zavoda, dodeljenih visokošolskemu
zavodu za leto 2008, povečanih za delež povečanja letnih
sredstev za študijsko dejavnost za leto 2009, in sredstev za
odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009.
V letu 2009 se morebitna negativna razlika med višino
normativnih letnih sredstev, ki članicam univerze pripadajo po
tej uredbi, in višino normativnih letnih sredstev, izračunanih po
veljavni uredbi za leto 2008, dodeli univerzi za članico univerze
kot dodatna sredstva.
Ne glede na 41., 42. in 43. člen uredbe se sredstva za
razvojne naloge v letu 2009 dodelijo za odpravo negativne razlike iz prejšnjega odstavka. V letu 2009 se z javnim razpisom
dodelijo samo sredstva za druge naloge, pomembne za razvoj
visokega šolstva, v skupni vrednosti do 500.000,00 EUR.
24. člen
V letu 2009 se letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda dodatno povečajo za dodatna osnovna
letna sredstva, in sicer:
Univerzi na Primorskem za 2.165.000,00 EUR.
Pri določitvi dodatnih osnovnih letnih sredstev so upoštevani novi študijski programi, sprememba kadrovske strukture in
Pedagoška fakulteta Koper Univerze na Primorskem.
Univerzi v Ljubljani za 120.000,00 EUR.
Pri določitvi dodatnih osnovnih letnih sredstev so upoštevani stroški Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.
Univerzi v Mariboru za 180.000,00 EUR.
Pri določitvi dodatnih osnovnih letnih sredstev so upoštevani novi študijski programi nove članice, Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.
25. člen
V letu 2008 se zagotovi 86.371,00 EUR za ustanovitev in
začetek dela Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
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Ob začetku izvajanja študijskih programov Fakultete za
informacijske študije v Novem mestu se sredstva določijo v
skladu s 16. in 17. členom uredbe.
Pogodbo, s katero se natančneje opredelita poraba in
višina sredstev, Fakulteta za informacijske študije v Novem
mestu sklene z ministrstvom.
26. člen
Letna sredstva za študijsko dejavnost za samostojni visokošolski zavod, ki pridobi dodatno koncesijo za nov študijski
program prve stopnje, se za ta študijski program določijo v
skladu s 16. in 17. členom uredbe.
27. člen
Ne glede na 6., 7., 8. in 9. člen uredbe se sredstva za
financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih druge
stopnje v letu 2009 za visokošolski zavod izračunajo tako, da
se število vpisanih študentov rednega študija druge stopnje
brez absolventov pomnoži:
– v prvi študijski skupini z 2.500,00 EUR,
– v drugi študijski skupini s 3.250,00 EUR,
– v tretji študijski skupini s 4.000,00 EUR,
– v četrti študijski skupini s 4.500,00 EUR,
– v peti študijski skupini s 5.000,00 EUR in
– v šesti študijski skupini s 6.000,00 EUR.
K številu študentov rednega študija iz prejšnjega odstavka
se ne prištevajo študenti z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza
najmanj drugi stopnji.
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Študenti in diplomanti druge stopnje se pri določanju
normativnih letnih sredstev iz 6. člena uredbe v letu 2009 ne
upoštevajo.
28. člen
Visokošolski zavodi s pravili iz 25. člena uredbe seznanijo
ministrstvo do 1. 3. 2009.
29. člen
Če Univerza na Primorskem v letu 2009 ustanovi univerzitetno knjižnico, se sredstva za njeno delovanje določijo, kot
je določeno v 46. do 51. členu uredbe. Sredstva se nakažejo
Univerzi na Primorskem.
30. člen
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list
RS, št. 7/04) preneha veljati za študijsko leto 2009/2010.
31. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009, razen 25. člena te uredbe, ki se začne uporabljati
z dnem veljavnosti te uredbe.
Št. 00723-3/2008/10
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3211-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA
SEZNAM DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA LETO 2009, RAZVRŠČENIH PO ŠTUDIJSKIH SKUPINAH

Zap.
št.

Visokošolski
zavod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EVRO-PF
FDŠ
FIŠ
FIŠ
FUDŠ
MFDPŠ
MFDPŠ
UL
UL
UL
UL

–
–
–
–
–
–
–
AG
AG
AG
AG

38
34
31
31
31
34
34
21
21
21
21

UN
UN
UN
VS
UN
UN
VS
UN
UN
UN
UN

12
13
14
15
16
17
18

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

AG
AG
AG
AG
AG
AGRFT
AGRFT

21
21
21
21
21
21
21

UN
UN
VS
UN
UN
UN
UN

19
20
21
22
23

UL
UL
UL
UL
UL

AGRFT
AGRFT
ALU
ALU
ALU

21
21
21
21
21

UN
UN
UN
UN
UN

Članica
univerze

Klasius

Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa
b
b
b
b
b
b
b

Študijski program
Pravo
Javna uprava
Informatika v sodobni družbi
Informatika v sodobni družbi
Uporabne družbene študije
Ekonomija v sodobni družbi
Poslovanje v sodobni družbi
Cerkvena glasba
Dirigiranje
Glasbena pedagogika
Godala in drugi inštrumenti
s strunami
Inštrumenti s tipkami
Kompozicija in glasbena teorija
Operna šola
Petje
Pihala, trobila in tolkala
Dramaturgija
Dramska igra in umetniška
beseda
Filmska in televizijska režija
Gledališka in radijska režija
Kiparstvo
Oblikovanje
Restavratorstvo

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6

8
8
6
8
8
8
8

6
6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8

6
6
6
6
6
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Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

ALU
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF

21
42
42
42
42
42
42
54
54
54
54
54

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS
UN
UN
VS

36
37
38
39
40

UL
UL
UL
UL
UL

BF
BF
BF
BF
BF

54
58
58
62
62

UN
UN
UN
UN
VS

41
42
43
44

UL
UL
UL
UL

BF
BF
BF
BF

62
62
62
62

UN
VS
UN
VS

45
46

UL
UL

BF
BF

62
62

VS
UN

b
b

47
48

UL
UL

BF
BF

62
62

UN
VS

b
b

49
50
51
52

UL
UL
UL
UL

BF
BF
EF
EF

62
62
31
31

UN
VS
UN
UN

b
b

53
54

UL
UL

EF
EF

34
34

VS
VS

55
56
57
58

UL
UL
UL
UL

FA
FA
FDV
FDV

58
58
31
31

UN
EM
VS
UN

59

UL

FDV

31

UN

60
61

UL
UL

FDV
FDV

31
31

UN
UN

62

UL

FDV

31

UN

63
64
65

UL
UL
UL

FDV
FDV
FDV

31
31
31

UN
UN
UN

66

UL

FDV

31

UN

b
b
b

b
b
b
b

b

b

b

Študijski program
Slikarstvo
Biologija
Biotehnologija
Mikrobiologija
Biologija
Biotehnologija
Mikrobiologija
Lesarstvo
Lesarstvo
Živilska tehnologija
Lesarstvo
Tehnologije lesa in vlaknatih
kompozitov
Živilstvo in prehrana
Krajinska arhitektura
Krajinska arhitektura
Gozdarstvo
Gozdarstvo in gospodarjenje
z gozdnimi viri
Kmetijstvo – zootehnika
Kmetijstvo – zootehnika
Kmetijstvo agronomija
Kmetijstvo agronomija in
hortikultura
Gozdarstvo
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni
viri
Kmetijstvo – agronomija
Kmetijstvo – agronomija
in hortikultura
Kmetijstvo – zootehnika
Kmetijstvo – živinoreja
Ekonomija
Univerzitetna poslovna
in ekonomska šola (bolonjski
program)
Visoka poslovna šola
Visoka poslovna šola (bolonjski
program)
Arhitektura
Arhitektura
Družbena informatika
Komunikologija
– teoretsko-metodološka smer
Komunikologija
– trženje in tržno komuniciranje
Kulturologija
Politiologija – smer analiza politik
in javna uprava (dvopredmetni)
Politologija – analiza politik in
javna uprava
Politologija – mednarodni odnosi
Politologija - obramboslovje
Politologija – smer mednarodni
odnosi (dvopredmetni)
Politologija – smer obramboslovje
(dvopredmetni)

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

8
8
8
8
6
6
6
8
6
8
6
6

6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

6
8
6
8
6

3
3
3
4
4

8
6
8
6

4
4
4
4

6
6

4
4

6
6

4
4

6
6
8
6

4
4
1
1

6
6

1
1

9
10
6
8

3
3
1
1

8

1

8
8

1
1

8

1

8
8
8

1
1
1

8

1

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Visokošolski
zavod

Članica
univerze

Klasius

Št.

Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

67

UL

FDV

31

UN

68

UL

FDV

31

UN

69

UL

FDV

31

UN

70

UL

FDV

31

UN

71
72
73
74
75

UL
UL
UL
UL
UL

FDV
FDV
FDV
FDV
FDV

31
31
31
31
31

UN
UN
UN
VS
UN

b
b
b
b
b

76

UL

FDV

31

UN

b

77

UL

FDV

31

UN

b

78
79
80

UL
UL
UL

FDV
FDV
FDV

31
31
31

UN
UN
UN

b
b
b

81
82

UL
UL

FDV
FDV

31
31

UN
UN

b
b

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

FDV
FDV
FDV
FE
FE
FE
FF
FF
FF
FF
FF
FF

32
32
32
52
52
52
14
14
14
14
14
14

UN
UN
UN
UN
VS
VS
UN
UN
UN
UN
UN
UN

95
96
97
98
99
100
101
102

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

14
14
14
14
14
14
14
14

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

103
104
105
106

UL
UL
UL
UL

FF
FF
FF
FF

14
14
14
14

UN
UN
UN
UN

107
108
109
110

UL
UL
UL
UL

FF
FF
FF
FF

14
22
22
22

UN
UN
UN
UN

b

b

99 / 17. 10. 2008 /

Študijski program
Politologija – teoretsko-analitska
smer
Sociologija – analitsko-teoretska
smer
Sociologija – družboslovna
informatika
Sociologija –
kadrovsko-menedžerska smer
Analitska politologija
Analitska sociologija
Družboslovna informatika
Družboslovna informatika
Evropske študije – družboslovni
vidiki
Komunikologija – medijske
in komunikacijske študije
Komunikologija – tržno
komuniciranje in odnosi
z javnostmi
Kulturologija
Mednarodni odnosi
Politologija – analiza politik
in javna uprava
Politologija - obramboslovje
Sociologija – kadrovski
menedžment
Novinarstvo
Novinarstvo (dvopredmetni)
Novinarstvo
Elektrotehnika
Elektrotehnika
Multimedijske komunikacije
Angleški jezik (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Francoski jezik (dvopredmetni)
Geografija (dvopredmetni)
Grški jezik (dvopredmetni)
Hrvaški, srbski in makedonski
jezik (dvopredmetni)
Italijanski jezik (dvopredmetni)
Latinski jezik (dvopredmetni)
Nemški jezik (dvopredmetni)
Pedagogika – andragogika
Pedagogika – pedagogika
Pedagogika (dvopredmetni)
Ruski jezik (dvopredmetni)
Slovaški jezik in književnost
(dvopredmetni)
Slovenski jezik (dvopredmetni)
Sociologija (dvopredmetni)
Španski jezik (dvopredmetni)
Umetnostna zgodovina
(dvopredmetni)
Zgodovina (dvopredmetni)
Angleški jezik
Arheologija
Češki jezik in književnost
(dvopredmetni)

Stran

13345

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

8

1

8

1

8

1

8

1

8
8
8
6
8

1
1
1
1
1

8

1

8

1

8
8
8

1
1
1

8
8

1
1

8
8
8
9
6
6
8
8
8
8
8
8

1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8

2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8

2
2
2
2

8
8
8
8

2
2
2
2

Stran

13346 /

Zap.
št.

Št.

Visokošolski
zavod

99 / 17. 10. 2008
Članica
univerze

Klasius

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

111
112
113
114
115

UL
UL
UL
UL
UL

FF
FF
FF
FF
FF

22
22
22
22
22

UN
UN
UN
UN
UN

116

UL

FF

22

UN

117

UL

FF

22

UN

118

UL

FF

22

UN

119

UL

FF

22

UN

120
121

UL
UL

FF
FF

22
22

UN
UN

122
123

UL
UL

FF
FF

22
22

UN
UN

124

UL

FF

22

UN

125
126
127

UL
UL
UL

FF
FF
FF

22
22
22

UN
UN
UN

128
129

UL
UL

FF
FF

22
22

UN
UN

130

UL

FF

22

UN

131
132

UL
UL

FF
FF

22
22

UN
UN

b

133

UL

FF

22

UN

b

134

UL

FF

22

UN

b

135
136
137

UL
UL
UL

FF
FF
FF

22
22
22

UN
UN
UN

b
b
b

138

UL

FF

31

UN

139

UL

FF

31

UN

140
141
142
143

UL
UL
UL
UL

FF
FF
FF
FF

31
31
31
31

UN
UN
UN
UN

144
145
146
147

UL
UL
UL
UL

FF
FF
FF
FF

31
32
32
32

UN
UN
UN
UN

148
149
150

UL
UL
UL

FFA
FFA
FFA

727
727
727

UN
VS
UN

b
b

b

b

Študijski program
Filozofija
Muzikologija
Muzikologija (dvopredmetni)
Nemški jezik
Poljski jezik in književnost
(dvopredmetni)
Prevajalski študij – usmeritev
angleščina-italijanščina
Prevajalski študij – usmeritev
angleščina-francoščina
Prevajalski študij – usmeritev
angleščina-nemščina
Prevajalski študij – usmeritev
nemščina -angl., franc., ital.
Primerjalna književnost
Primerjalna književnost
(dvopredmetni)
Primerjalno jezikoslovje
Primerjalno jezikoslovje
(dvopredmetni)
Primerjalno slovansko jezikoslovje
(dvopredmetni)
Slovenski jezik
Splošno jezikoslovje
Splošno jezikoslovje
(dvopredmetni)
Umetnostna zgodovina
Vzhodnoazijske študije –
Japonologija (dvopredmetni)
Vzhodnoazijske študije –
Sinologija (dvopredmetni)
Zgodovina
Medjezikovno posredovanje usmer.slov.-angl.-francoščina
Medjezikovno posredovanje usmer.slov.-angl.-italijanščina
Medjezikovno posredovanje usmer.slov.-angl.-nemščina
Germanistika (enopredmetni)
Sociologija kulture (enopredmetni)
Umetnostna zgodovina
(enopredmetni)
Etnologija in kulturna
antropologija
Etnologija in kulturna
antropologija (dvopredmetni)
Geografija
Psihologija
Sociologija kulture (dvopredmetni)
Etnologija in kulturna
antropologija (enopredmetni)
Geografija (enopredmetni)
Bibliotekarstvo
Bibliotekarstvo (dvopredmetni)
Bibliotekarstvo in informatika
(enopredmetni)
Farmacija
Laboratorijska biomedicina
Laboratorijska biomedicina

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

8
8
8
8
8

2
2
2
2
2

8

2

8

2

8

2

8

2

8
8

2
2

8
8

2
2

8

2

8
8
8

2
2
2

8
8

2
2

8

2

8
6

2
2

6

2

6

2

6
6
6

2
2
2

8

1

8

1

8
8
8
6

1
1
1
1

6
8
8
6

1
1
1
1

9
6
6

5
5
5

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Visokošolski
zavod

Članica
univerze

Klasius

Št.

Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

151
152
153
154
155
156
157
158

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

FFA
FGG
FGG
FGG
FGG
FGG
FGG
FGG

727
52
58
58
58
58
58
85

EM
VS
UN
VS
UN
VS
VS
UN

159
160
161

UL
UL
UL

FKKT
FKKT
FKKT

44
44
86

UN
UN
VS

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

FKKT
FKKT
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF
FPP
FPP
FPP
FPP
FPP
FPP

524
524
44
44
44
44
46
46
46
46
46
84
84
84
84
84
84

VS
UN
UN
VS
UN
UN
UN
VS
UN
UN
VS
VS
VS
UN
VS
UN
VS

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

FPP
FPP
FRI
FRI
FRI+FMF
FS
FS
FS
FSD
FSD
FŠ
FŠ
FU
FU
FU
FU
MF
MF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF

84
84
48
48
48
52
52
52
76
76
14
81
34
34
34
34
721
724
21
21
44
52
52

VS
VS
UN
VS
VS
UN
VS
UN
VS
UN
UN
VS
VS
UN
UN
VS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS

b
b

b

b
b

b
b
b

b
b
b

b

b
b

b
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Študijski program
Farmacija
Tehnično upravljanje nepremičnin
Geodezija
Geodezija
Gradbeništvo
Gradbeništvo
Operativno gradbeništvo
Vodarstvo in komunalno
inženirstvo
Biokemija
Kemija
Varstvo pri delu in požarna
varnost
Kemijska tehnologija
Kemijsko inženirstvo
Fizika
Fizikalna merilna tehnika
Fizika
Meteorologija z geofiziko
Matematika
Praktična matematika
Matematika
Finančna matematika
Praktična matematika
Pomorstvo
Prometno-energetska tehnika
Tehnologija prometa
Tehnologija prometa
Transportna logistika
Prometna tehnologija
in transportna logistika
Navtika
Ladijsko strojništvo
Računalništvo in informatika
Računalništvo in informatika
Računalništvo in matematika
Strojništvo
Strojništvo
Strojništvo
Socialno delo
Socialno delo
Športna vzgoja
Športno treniranje
Javna uprava
Uprava
Uprava
Uprava
Medicina
Dentalna medicina
Oblikovanje tekstilij in oblačil
Oblikovanje tekstilij in oblačil
Geologija
Metalurgija in materiali
Metalurške tehnologije

Stran

13347

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

10
6
9
6
9
6
6
8

5
3
3
3
3
3
3
3

8
8
6

5
5
2

6
8
8
6
6
6
8
6
6
6
6
6
6
8
6
8
6

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2

6
6
9
6
8
9
6
6
8
8
8
6
6
8
6
6
12
12
6
8
8
8
6

2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
6
6
6
6
5
3
3

Stran

13348 /

Zap.
št.

Št.

Visokošolski
zavod

99 / 17. 10. 2008
Članica
univerze

Klasius

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

202
203
204
205
206
207
208
209
210

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF
NTF

54
54
54
54
54
54
54
54
54

UN
VS
VS
UN
VS
VS
UN
VS
UN

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL

NTF
NTF
NTF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF

54
54
54
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS
UN
UN
UN

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM

PF
TEOF
TEOF
TEOF
VF
VF
VŠZ
VŠZ
VŠZ
VŠZ
VŠZ
VŠZ
VŠZ
VŠZ
EPF
EPF
EPF
EPF
FE
FE
FERI
FERI
FERI
FERI
FERI
FERI
FERI
FERI
FERI

38
22
22
22
64
64
723
723
725
725
725
725
726
726
34
34
34
34
54
54
48
48
48
48
52
52
52
52
52

UN
UN
VS
UN
UN
EM
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
UN
VS
UN
VS
UN
VS
UN
UN
VS
UN
UN
VS
UN
UN
VS

b
b
b
b
b

b

b

b
b
b
b

b

b
b

Študijski program
Geotehnologija in rudarstvo
Grafična tehnika
Konfekcijska tehnika
Rudarstvo in geotehnologija
Rudarstvo in geotehnologija
Tekstilna tehnika
Tekstilstvo in grafična tehnologija
Grafična in medijska tehnika
Grafične in interaktivne
komunikacije
Načrtovanje tekstilij in oblačil
Proizvodnja tekstilij in oblačil
Geotehnologija in rudarstvo
Biologija in gospodinjstvo
Fizika in tehnika
Kemija in biologija
Kemija in fizika
Likovna pedagogika
Matematika in fizika
Matematika in računalništvo
Matematika in tehnika
Predšolska vzgoja
Razredni pouk
Socialna pedagogika
Specialna in rehabilitacijska
pedagogika
Pravo
Teologija
Teologija
Teologija (dvopredmetni)
Veterinarstvo
Veterinarstvo
Babištvo
Zdravstvena nega
Ortopedska tehnika
Radiologija
Sanitarno inženirstvo
Radiološka tehnologija
Delovna terapija
Fizioterapija
Ekonomija
Poslovna ekonomija
Ekonomske in poslovne vede
Poslovna ekonomija
Energetika
Energetika
Medijske komunikacije
Računalništvo in informatika
Računalništvo in informatika
Medijske komunikacije
Elektrotehnika
Elektrotehnika
Telekomunikacije
Elektrotehnika
Elektrotehnika

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

6
6
6
8
6
6
8
6
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
10
6
8
10
12
6
6
6
6
8
6
6
6
8
6
6
6
6
6
8
9
6
6
9
6
8
6
6

1
2
2
2
6
6
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Visokošolski
zavod

Članica
univerze

Klasius

Št.

Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa
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Stran

13349

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

Informatika in tehnologije
komuniciranja
Informatika in tehnologije
komuniciranja
Računalništvo in informacijske
tehnologije
Računalništvo in informacijske
tehnologije
Telekomunikacije
Gospodarsko inženirstvo

6

3

6

3

6

3

6

3

6
8

3
3

Študijski program

255

UM

FERI

52

UN

b

256

UM

FERI

52

VS

b

257

UM

FERI

52

VS

b

258

UM

FERI

52

UN

b

259
260

UM
UM

52
52

UN
UN

b

261

UM

52

UN

b

Gospodarsko inženirstvo

6

3

262
263
264
265
266
267

UM
UM
UM
UM
UM
UM

FERI
FERI+FG
+FS
FERI+FG
+FS
FERI+FS
FF
FF
FF
FF
FF

52
14
14
14
14
14

UN
UN
UN
UN
UN
UN

b
b

6
6
8
8
8
8

3
2
2
2
2
2

268
269
270

UM
UM
UM

FF
FF
FF

14
14
14

UN
UN
UN

8
8
8

2
2
2

271

UM

FF

14

UN

8

2

272
273

UM
UM

FF
FF

14
14

UN
UN

8
8

2
2

274
275
276
277
278
279

UM
UM
UM
UM
UM
UM

FF
FF
FF
FF
FF
FF

14
14
14
14
22
22

UN
UN
UN
UN
UN
UN

b

8
8
8
8
8
6

2
2
2
2
2
2

280
281
282

UM
UM
UM

FF
FF
FF

22
22
22

UN
UN
UN

b
b
b

6
6
6

2
2
2

283

UM

FF

22

UN

b

6

2

284

UM

FF

22

UN

b

6

2

285

UM

FF

22

UN

b

6

2

286

UM

FF

22

UN

b

6

2

287

UM

FF

22

UN

b

6

2

288
289

UM
UM

FF
FF

22
22

UN
UN

b
b

6
6

2
2

290
291

UM
UM

FF
FF

22
31

UN
UN

b
b

6
6

2
1

292
293
294

UM
UM
UM

FF
FF
FF

31
31
31

UN
UN
UN

b
b
b

Mehatronika
Pedagogika (dvopredmetni)
Angleški jezik s književnostjo in ...
Filozofija in …
Geografija in …
Madžarski jezik s književnostjo
in …
Nemški jezik s književnostjo
Nemški jezik s književnostjo in …
Prevajanje in tolmačenje angleščina
Prevajanje in tolmačenje nemščina
Slovenski jezik s književnostjo
Slovenski jezik s književnostjo
in ...
Sociologija in ...
Teologija in …
Zgodovina in ...
Pedagogika in ...
Zgodovina (nepedagoška)
Slovenski jezik in književnost
(enopredmetni)
Germanistika (enopredmetni)
Zgodovina (enopredmetni)
Slovenski jezik in književnost
(dvopredmetni)
Angleški jezik in književnost
(dvopredmetni)
Medjezikovne študije
(angleščina - dvopredmetni)
Madžarski jezik s književnostjo
(dvopredmetni)
Medjezikovne študije
(nemščina - dvopredmetni)
Medjezikovne študije
(madžarščina - dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Nemški jezik in književnost
(dvopredmetni)
Zgodovina (dvopredmetni)
Sociologija in interdisciplinarno
družboslovje (enopredmetni)
Psihologija (enopredmetni)
Geografija (dvopredmetni)
Sociologija (dvopredmetni)

6
6
6

1
1
1

Stran

13350 /

Zap.
št.

Št.

Visokošolski
zavod

99 / 17. 10. 2008
Članica
univerze

Klasius

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

295
296
297
298
299
300
301
302

UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM

FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FKBV

52
58
58
58
58
84
84
62

UN
UN
VS
UN
UN
UN
VS
VS

b

303

UM

FKBV

62

VS

304
305
306
307

UM
UM
UM
UM

FKBV
FKBV
FKBV
FKBV

62
62
62
62

VS
UN
VS
VS

b

308
309
310
311

UM
UM
UM
UM

FKBV
FKBV
FKBV
FKBV

62
62
62
62

VS
VS
UN
VS

b
b
b
b

312

UM

FKBV

62

VS

b

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM

FKBV
FKKT
FKKT
FL
FL
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FNM
FOV
FOV
FOV

62
524
524
84
84
14
14
14
14
14
14
14
14
14
42
44
46
46
34
34
34

VS
UN
VS
VS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS
UN

b

334

UM

FOV

34

UN

b

335

UM

FOV

34

VS

b

336

UM

FOV

34

UN

b

337

UM

FOV

34

VS

b

338

UM

FOV

34

UN

b

b
b

b
b

b
b
b

Študijski program
Prometno inženirstvo
Gradbeništvo
Gradbeništvo
Arhitektura
Gradbeništvo
Promet
Promet
Agronomija – poljedelstvo
in vrtnarstvo
Agronomija – sadjarstvo
in vinogradništvo
Kmetijska tehnika
Kmetijstvo
Zootehnika
Agronomija – okrasne rastline,
zelenjava in poljščine
Biosistemsko inženirstvo
Ekološko kmetijstvo
Kmetijstvo
Managament v agroživilstvu
in razvoj podeželja
Vinogradništvo, vinarstvo
in sadjarstvo
Živinoreja
Kemijska tehnologija
Kemijska tehnologija
Gospodarska in tehniška logistika
Logistika sistemov
Biologija in ...
Fizika
Fizika in ...
Kemija in ...
Matematika
Matematika in ...
Proizvodno tehnična vzgoja in...
Računalništvo in …
Računalništvo z matematiko
Ekologija z naravovarstvom
Fizika
Matematika (nepedagoška)
Matematika (nepedagoška)
Organizacija dela
Organizacija in management
Organizacija in management
sistemov
Organizacija in managament
informacijskih sistemov
Organizacija in managament
informacijskih sistemov
Organizacija in managament
kadrovskih in izobraževalnih
sistemov
Organizacija in managament
kadrovskih in izobraževalnih
sistemov
Organizacija in managament
poslovnih in delovnih sistemov

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

6
8
6
6
6
8
6
6

3
3
3
3
3
2
2
4

6

4

6
8
6
6

4
4
4
4

6
6
6
6

4
4
4
4

6

4

6
8
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
8
6
8
6
8

4
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
4
4
1
1
1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

1
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da gre za
bolonjski
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Vrsta
programa

339

UM

FOV

34

VS

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UNG
UNG
UNG
UNG
UNG
UNG
UNG

FS
FS
FS
FS
FS
FS
FVV
FVV
FVV
FVV
FVV
FZV
MF
PEF
PEF
PEF
PEF
PF
FAN
FH
FH
FH
FZO
FZO
PTF

52
52
52
52
54
54
86
86
86
86
86
723
721
14
14
14
14
38
44
22
22
22
42
85
54

UN
VS
UN
UN
UN
VS
VS
UN
VS
VS
UN
VS
UN
UN
UN
VS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

UNG
UNG
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP
UP

PTF
VŠVV
FAMNIT
FAMNIT
FAMNIT
FAMNIT
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FHŠ
FM
FM
FM
FTŠ
FTŠ
FTŠ
FTŠ
PEF
PEF
PEF

54
62
42
46
48
62
22
22
22
22
22
22
22
31
31
31
31
31
34
34
34
81
81
81
81
14
14
14

VS
VS
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
VS
VS
UN
VS
VS
VS
VS
UN
VS
UN

b

b
b

b
b

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
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Študijski program
Organizacija in managament
poslovnih in delovnih sistemov
Strojništvo
Strojništvo
Oblikovanje in tekstilni materiali
Strojništvo
Tekstilstvo
Tekstilstvo
Varnost in notranje zadeve
Varstvoslovje
Varstvoslovje
Varnost in policijsko delo
Varstvoslovje
Zdravstvena nega
Splošna medicina
Glasbena pedagogika
Likovna pedagogika
Predšolska vzgoja
Razredni pouk
Pravo
Inženirska fizika
Slovenistika
Slovenistika
Kulturna zgodovina
Okolje
Okolje
Ekonomika in vodenje proizvodnih
in tehnoloških sistemov
Gospodarski inženiring
Vinogradništvo in vinarstvo
Biodiverziteta
Matematika
Računalništvo in informatika
Sredozemsko kmetijstvo
Slovenistika
Zgodovina
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Filozofija
Italijanistika
Slovenistika
Zgodovina
Geografija kontaktnih prostorov
Kulturni študiji in antropologija
Kulturni študiji in antropologija
Geografija
Medijski študiji
Management
Management
Management
Hotelirstvo in turizem
Management turističnih destinacij
Poslovni sistemi v turizmu
Mediacija v turizmu
Matematika in računalništvo
Predšolska vzgoja
Razredni pouk

Stran

13351

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

6

1

9
6
6
6
8
6
6
8
6
6
6
6
12
8
8
6
8
8
6
8
8
6
6
8
6

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

6
6
6
6
6
6
8
8
6
6
8
6
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
6
8

3
4
4
4
3
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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Oznaka,
da gre za
bolonjski
program

Vrsta
programa

Študijski program

Trajanje
programa
v semestrih

Študijska
skupina

393

UP

VZŠ

723

VS

Zdravstvena nega

6

3

394

UP

VZŠ

726

VS

b

Prehransko svetovanje - dietetika

6

2

395

VITES

–

54

VS

b

Tehnologije in sistemi

6

3

396

VŠD

–

21

VS

b

Dizajn

6

6

397

VŠP

–

34

VS

Podjetništvo

6

1

398

VŠP

–

34

VS

b

Podjetništvo (bolonjski program)

6

1

399

VŠTP SG

–

54

VS

b

Tehnologija polimerov

6

3

400

VŠUP

–

34

VS

Upravljanje in poslovanje

6

1

401

VŠUP

–

34

VS

b

Upravljanje in poslovanje

6

1

402

VŠUP

–

34

VS

b

Informatika v upravljanju
in poslovanju

6

1

403

VŠVO

–

85

VS

b

Varstvo okolja in ekotehnologija

6

3

404

VŠZ NM

–

723

VS

b

Zdravstvena nega

6

3

405

VŠZNJ

–

723

VS

b

Zdravstvena nega

6

3

SEZNAM ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV DRUGE STOPNJE ZA LETO 2009, RAZVRŠČENIH PO ŠTUDIJSKIH SKUPINAH
Zap. št.

Visokošolski
zavod

Članica
univerze

Klasius

Študijski program

Trajanje
programa v
semestrih

Študijska
skupina

1

EVRO-PF

–

38

Pravo

4

1

2

EVRO-PF

–

38

Pravo in management nepremičnin

4

1

3

FDŠ

–

34

Javna uprava

4

1

4

FDŠ

–

34

Mednarodne in diplomatske študije

4

1

5

FIŠ

–

31

Informatika v sodobni družbi

4

1

6

FUDŠ

–

31

Medkulturni menedžment

4

1

7

MFDPŠ

–

34

Management znanja

4

1

8

UL

BF

42

Biotehnologija

4

4

9

UL

BF

42

Ekologija in biodiverziteta

4

4

10

UL

BF

58

Krajinska arhitektura

4

3

11

UL

BF

54

Lesarstvo

4

3

12

UL

BF

42

Mikrobiologija

4

4

13

UL

BF

42

Molekulska biologija

4

4

14

UL

BF

62

Prehrana

4

4

15

UL

BF

42

Strukturna in funkcionalna biologija

4

4

16

UL

BF

54

Živilstvo

4

3

17

UL

EF

31

Denar in finance

4

1

18

UL

EF

31

Ekonomija

4

1

19

UL

EF

34

Finančni management

4

1

20

UL

EF

34

Management

4

1

21

UL

EF

31

Mednarodna ekonomija

4

1

22

UL

EF

34

Mednarodno poslovanje

4

1

23

UL

EF

34

Podjetništvo

4

1

24

UL

EF

34

Poslovna informatika

4

1

25

UL

EF

34

Poslovna logistika

4

1

26

UL

EF

34

Poslovodenje in organizacija

4

1

27

UL

EF

34

Računovodstvo in revizija

4

1

28

UL

EF

34

Trženje

4

1

29

UL

EF

34

Turistični management (EMTM) - skupni program

4

1

30

UL

EF

34

Turizem

4

1

31

UL

FF

31

Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

4

1
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32

UL

FF

22

Prevajanje

4

2

33

UL

FF

22

Tolmačenje

4

2

34

UL

FF

22

Zgodovina jugovzhodne Evrope (skupni program)

4

2

35

UL

FFA

727

Industrijska farmacija

4

5

36

UL

FU

34

Finance in računovodstvo v EU (skupni program)

4

1

37

UL

FU

34

Management v upravi (skupni program)

4

1

38

UL

FU

34

Uprava

4

1

39

UM

EPF

34

Ekonomske in poslovne vede

4

1

40

UM

FE

54

Energetika

4

3

41

UM

FKBV

62

Agrarna ekonomika

4

4

42

UM

FKBV

62

Kmetijstvo

4

4

43

UM

FKBV

62

Varnost hrane v prehrambeni verigi

4

4

44

UM

FL

84

Logistika sistemov

4

2

45

UM

FVV

86

Varstvoslovje

4

2

46

UM

FZV

725

Bioinformatika

4

2

47

UM

FZV

723

Zdravstvena nega

4

3

48

UNG

FH

22

Slovenistika

4

2

49

UNG

PTF

54

Gospodarski inženiring

4

3

50

UP

FAMNIT

46

Matematične znanosti

4

4

51

UP

FAMNIT

48

Računalništvo in informatika

4

3

52

UP

FAMNIT

42

Morska biologija (skupni program)

4

4

53

UP

FHŠ

31

Kulturni študiji in antropologija

4

1

54

UP

FHŠ

22

Filozofija

4

2

55

UP

FHŠ

22

Arheološka dediščina Sredozemlja

4

2

56

UP

FHŠ

22

Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja

4

2

57

UP

FTŠ

81

Turizem

4

2

58

UP

VŠZ

723

Zdravstvena nega

4

3

Opomba:
Klasifikacija področij temelji na mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED-1997, in sicer v delu, ki se nanaša na področja
izobraževanja (Metodološka pojasnila Klasiusa, Uradni list RS, št. 89/06).
Legenda kratic:
UL
UL AG
UL AGRFT
UL ALUO
UL BF
UL EF
UL FA
UL FDV
UL FE
UL FFA
UL FGG
UL FKKT
UL FMF
UL FPP
UL FRI
UL FSD
UL FS
UL FŠ
UL FU
UL FF
UL MF
UL NTF
UL PEF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta
Ekonomska fakulteta
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za družbene vede
Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za šport
Fakulteta za upravo
Filozofska fakulteta
Medicinska fakulteta
Naravoslovnotehniška fakulteta
Pedagoška fakulteta

Stran
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UL PF
UL TEOF
UL VF
UL VŠZ

Pravna fakulteta
Teološka fakulteta
Veterinarska fakulteta
Visoka šola za zdravstvo

UM
UM EPF
UM FERI
UM FE
UM FG
UM FKKT
UM FKBV
UM FL
UM FNM
UM FOV
UM FS
UM FVV
UM FZV
UM FF
UM MF
UM PEF
UM PF

UNIVERZA V MARIBORU
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Fakulteta za energetiko
Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za logistiko
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za zdravstvene vede
Filozofska fakulteta
Medicinska fakulteta
Pedagoška fakulteta
Pravna fakulteta

UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP FTŠ
UP PEF
UP VŠZ

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Fakulteta za humanistične študije Koper
Fakulteta za management Koper
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica
Pedagoška fakulteta Koper
Visoka šola za zdravstvo Izola

UNG
UNG FAN
UNG FH
UNG FZO
UNG PTF
UNG VŠVV

UNIVERZA V NOVI GORICI
Fakulteta za aplikativno naravoslovje
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

EVRO-PF
FDŠ
FIŠ
FUDŠ
VŠP
MFDPŠ
VŠD
VITES
VŠTP
VŠUP
VŠVO
VŠZNJ
VŠZ NM

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Fakulteta za državne in evropske študije
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Gea College - Visoka šola za podjetništvo
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Visoka šola za dizajn v Ljubljani
Visoka šola za tehnologije in sisteme
Visoka šola za tehnologijo polimerov
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Visoka šola za varstvo okolja
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto

UN
VS
EM

Univerzitetni študijski program
Visokošolski strokovni študijski program
Enovit magistrski študijski program druge stopnje
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

jemnino, kadar je ta nižja od priznane tržne najemnine, in sicer
za primerno velikost stanovanja v skladu s tretjim odstavkom
121. člena zakona, in priznano neprofitno najemnino v skladu
s tretjim odstavkom 121.b člena zakona.«.

Na podlagi 117., 118., 121., 121.a in 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL in 57/08) izdaja Vlada Republike
Slovenije

4. člen
Prvi in tretji odstavek 14. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»O upravičenosti najemnika do subvencionirane najemnine odloči organ občinske uprave z odločbo v 30 dneh po
vložitvi popolne vloge. Vloga je popolna, ko vlagatelj odda izpolnjen obrazec iz Priloge št. 1 in vse listine, ki jih mora priložiti
vlagatelj sam. Po en izvod odločbe prejmejo najemnik, lastnik
stanovanja in pristojni občinski organ.
Upravičencem iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe lastnik stanovanja zniža najemnino
za znesek subvencije, naveden v odločbi, organ občinske
uprave pa lastniku stanovanja mesečno nakazuje izračunani
znesek subvencije. Upravičencem iz četrte in pete alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe pa organ občinske uprave
mesečno nakazuje sredstva na njihov osebni račun.«.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
1. člen
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04)
se v prvem odstavku 1. člena pika črta in doda besedilo »ter
subvencije k plačilu tržne najemnine.«.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka
121. člena zakona in ostale premoženjske pogoje, če so:
– najemniki neprofitnih stanovanj,
– najemniki namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin,
– najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb,
– najemniki tržnega stanovanja, ki plačujejo najemnino,
višjo od priznane neprofitne najemnine, in izpolnjujejo pogoje
iz 121.a člena Stanovanjskega zakona, ali
– hišniki, ki še prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi
ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka 40. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08).
Organ občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju: organ občinske uprave), lahko skladno z
občinskim stanovanjskim programom dodeli subvencijo najemnikom tržnih stanovanj tudi po devetem odstavku 121. člena
zakona.«.
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Subvencija k plačilu tržne najemnine za najemnike iz
četrte in pete alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe
predstavlja razliko med priznano tržno najemnino v skladu
s pravilnikom iz 26.i člena Zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo
reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07
– uradno prečiščeno besedilo) oziroma med dejansko tržno na-

5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnik je upravičen do subvencionirane najemnine za
obdobje enega leta, ki začne teči z naslednjim mesecem, ko je
bila odločba o upravičenosti izdana. Če se pozitivna odločba o
upravičenosti do subvencije izda po roku, navedenem v prvem
odstavku prejšnjega člena, se najemniku prizna plačilo subvencije, kot da bi bila odločba izdana v predpisanem roku.
Ne glede na prejšnji odstavek pripada subvencija upravičencem iz četrte in pete alinee prvega odstavka 11. člena te
uredbe najdalj do izteka najemne pogodbe, če se le-ta izteče
pred potekom enoletnega roka.«.
6. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnik lahko ponovno vloži vlogo za subvencijo dva
meseca pred potekom dobe, za katero je bila izdana odločba o
upravičenosti do subvencije, zaradi nepretrganega prejemanja
subvencije.«.
7. člen
Priloga št. 1 »Vloga za subvencijo« se nadomesti z novo
Prilogo št. 1, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
Ta uredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2009.
Št. 00719-57/2008/20
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

13356 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

Priloga št. 1
OBýINA ………………
Organ obþinske uprave pristojen za
stanovanjske zadeve
VLOGA ZA SUBVENCIJO
I. SPLOŠNI PODATKI
1. Podatki o vlagatelju
Vlagatelj – najemnik stanovanja: ________________________________________________
Ime in priimek
EMŠO: ____________________ Davþna št.: ______________________________________
Stalno prebivališþe:
___________________________________________________________________________
kraj, ulica in hišna številka
___________________________________________________________________________
številka in ime pošte, obþina
2. Podatki o stanovanju in najemnini za stanovanje
Lastnik stanovanja (najemodajalec) oziroma njegov pooblašþenec:
___________________________________________________________________________
naziv ali ime in priimek
Pogodba o najemu stanovanja št.__________________ z dne: ________________________.
Zadnja meseþna najemnina: _____________________EUR.
Vrsta stanovanja (ustrezno obkrožite):
a) neprofitno

b) namensko najemno

c) bivalna enota namenjena zaþasnemu reševanju socialno ogroženih oseb d) tržno
Skupaj z najemnikom živijo v stanovanju še naslednje osebe, razvidne iz najemne pogodbe:
Zap. št.

Priloge

Priimek in ime

EMŠO

Davþna številka
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II. PODATKI O DOHODKIH IN MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA IN
OSTALIH UPORABNIKOV STANOVANJA
1. Dohodki in prejemki (v neto zneskih), prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem
vložitve vloge
Vrsta dohodkov:

Vlagatelj

1.1. Plaþa in prejemki iz dela (plaþa, nadomestilo
plaþe – bolniška, stimulacije, bonitete, ….)
1.2. Prejemki po predpisih po ZPIZ: pokojnina in
drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina,
oskrbnina, …)
1.3. Prejemki po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti: (denarno
nadomestilo in denarna pomoþ za brezposelnost)
1.4. Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih
(porodniška, starševski dodatek)
1.5. Nagrada za rejnico
1.6. Nadomestilo za invalidnost, prejemki po »vojnih«
zakonih (veteranski, invalidski dodatek, invalidnina,
oskrbnina, …)
1.7. Preživnina, nadomestilo preživnine
1.8. Sredstva za tujo nego in pomoþ
1.9. Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobiþku,
najemnine, …)
1.10 Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in
poslov po pogodbah in na drugih podlagah
1.11. Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske
pogodbe)
1.12. Prejemki uþencev in študentov, prejetih preko
študentskih ali mladinskih organizacij
1.13. Drugo (bolniška,
izplaþevalcih, …)

izplaþana

pri

drugih

1.14. Dohodek iz kmetijske dejavnosti (KD ali
dobiþek), za celo leto
1.15. Dohodek iz dejavnosti za celo leto
1.16. Denarna socialna pomoþ

zneski v EUR
Ostali þlani
(skupaj)
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2. Obþasni dohodki (v neto zneskih), prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve
vloge
Vrsta dohodkov

Vlagatelj

zneski v EUR
Ostali þlani
(skupaj)

2.1. Regres, letni dodatek za rekreacijo
2.2. Odpravnine, jubilejne nagrade
2.3. Dividende
2.4. Dedišþine, darila
2.5. Dobiþek iz kapitala
2.6. Drugo, navedi (dohodki iz avtorskih in drugih
pravic) …….
3. Odhodki (v neto zneskih)
3.1. Izplaþane preživninske obveznosti

III. IZJAVA
Vlagatelj-ica vloge za subvencionirano najemnino ali za subvencijo k tržni najemnini in
polnoletne osebe s stalnim prebivališþem v istem stanovanju izjavljam-o:
1. da nisem – nismo lastniki oziroma solastniki hiše, stanovanja, poslovnega prostora,
gradbene parcele, kmetijskega ali gozdnega zemljišþa, ki presega višino 60 osnovnih zneskov
minimalnega dohodka;
2. da nisem – nismo lastniki osebnega vozila, ki presega višino 35 osnovnih zneskov
minimalnega dohodka;
3. da so vsi podatki, ki sem – smo jih navedel-li v vlogi, resniþni, toþni in popolni;
4. da so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh oseb, ki bivajo v stanovanju za
zahtevano obdobje;
5. da sem seznanjen-a s prvim odstavkom 16. þlena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin, ki doloþa, da sem v osmih dneh dolžan-na sporoþiti dejstva in okolišþine oziroma
vse spremembe, ki vplivajo na pravico do subvencije, njeno višino in obdobje prejemanja;
6. da sem seznanjen-a z doloþbo drugega odstavka 16. þlena iste uredbe, ki doloþa, da sem v
primeru lažnega prikazovanja ali zamolþanja podatkov dolžan-na povrniti neupraviþeno
prejeto subvencijo skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva neupraviþeno prejete subvencije.

V/Na_______________, dne __________ Podpis vlagatelja/-ice:
3
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____________________________
Podpisi ostalih polnoletnih oseb:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

IV. PRILOGE
Priložite ustrezne priloge:
1. Priloge, ki jih mora priložiti vlagatelj:
a) Potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve
vloge za vsak mesec posebej;
b) Sklenjeno najemno pogodbo;
c) Zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja po 116. þlenu SZ-1A (Uradni list RS, št.
57/08) – priloga ni potrebna za tržna stanovanja;
þ) Zadnje potrdilo o plaþilu najemnine;
d) Številko transakcijskega raþuna lastnika neprofitnega stanovanja oziroma njegovega
pooblašþenca, na katerega se nakazuje razlika v najemnini, oziroma številka
transakcijskega raþuna najemnika tržnega stanovanja;
e) Potrdilo o šolanju za otroke, starejše od 18 let;
f) Dokazilo o preživninski obveznosti in o izplaþani preživnini v zadnjih treh mesecih pred
mesecem vložitve vloge za vsak mesec posebej;
g) Fotokopijo prometnega dovoljenja.
2. Podatki, ki jih pridobi upravni organ ali zagotovi vlagatelj sam:
Podatek o državljanstvu, stalnem prebivališþu in številu þlanov gospodinjstva.
3. Podatki, ki jih pridobi upravni organ na podlagi pisnega pooblastila vlagatelja (izjava o
pooblastilu je priložena) ali jih zagotovi vlagatelj sam:
Zadnji znani podatki o obdavþljivih dohodkih ter katastrskem dohodku (fotokopija zadnje odloþbe
o odmeri dohodnine, v kolikor vlagatelj zagotovi podatke sam).
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IZJAVA

GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV
Podpisani (a) najemnik(ca) in uporabniki,
stanujoþ(i)___________________________________________________________,
Ime, priimek

rojen(a)

rojstni kraj

davþna številka

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

IZJAVLJAM ( O ), DA OBýINSKI UPRAVNI ORGAN POOBLAŠýAM ( O )
PRIDOBIVANJE, VPOGLED , PREPIS , IZPIS ALI KOPIRANJE MOJIH
URADNIH EVIDENC IN ZBIRK OSEBNIH PODATKOV PRI VSEH
OSEBNIH PODATKOV , KI ŠTEJEJO ZA DAVýNO TAJNOST , TER
PODATKOV.

Datum:
____________________________

IN MU DOVOLJUJEM ( O )
OSEBNIH PODATKOV IZ
UPRAVLJALCIH ZBIRK
OBýUTLJIVIH OSEBNIH

Podpisi:
Najemnik(ca):
____________________________
Uporabnik(ca):
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Odlok o razglasitvi Stolnice sv. Nikolaja
v Ljubljani za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Stolnice sv. Nikolaja v Ljubljani
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi
enota dediščine Ljubljana – Stolnica sv. Nikolaja (EŠD 333).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima vrednote umetnostnega in arhitekturnega ter zgodovinskega spomenika.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– stolna cerkev sv. Nikolaja, ljubljanska stolnica, spada
med najpomembnejše sakralne spomenike baročne dobe na
Slovenskem zaradi njene kakovostne arhitekturne zasnove ter
skladne in izjemno kakovostno oblikovane notranje opreme,
– stolnico so ustvarjali pomembni evropski in domači
predstavniki poznobaročne arhitekture, slikarstva in kiparstva,
– dodaten pomen ima zaradi opreme: škofove katedre in
Križeve kapele, ki ju je zasnoval arhitekt Jože Plečnik,
– stolnica, posvečena 8. maja 1707, je hierarhično najpomembnejša cerkev v Sloveniji, prostor številnih pomembnih
dogodkov in grobnica vidnih predstavnikov cerkve.
3. člen
(1) Spomenik stoji na parceli št. *309, k. o. Ljubljana
Mesto.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 20. decembra 2002, Uradni list
RS, št. 5/03, datoteka z dne 1. februar 2007; izvorno merilo
1:1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1: 5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Varovani elementi spomenika so:
– baročna stavba v celoti (arhitekt Andrea Pozzo s sodelavci) z zvonikoma,
– kupola (stavbenik Matej Medved),
– vzidane kamnite spolije na pročeljih,
– vse stenske poslikave Giulia Quaglia in njegovih sodelavcev ter Matevža Langusa v notranjosti cerkve,
– oltarna oprema s slikami in kipi,
– slika sv. Nikolaja (slikar Pietro Liberi),
– korne klopi,
– namensko izdelano pohištvo v cerkvi,
– oltar sv. Rešnjega telesa (kipar Francesco Robba),
– kipi emonskih škofov (kipar Angelo Putti),
– poprsje Gregorja Dolničarja (kipar Jacopo Contieri),
– kapela sv. Križa (arhitekt Jože Plečnik),
– škofova katedra in krstilnik v koru (arhitekt Jože Plečnik),
– Križev pot (kipar France Gorše),
– bronasta glavna vrata (kipar Tone Demšar),
– bronasta stranska vrata (kipar Mirsad Begić).
5. člen
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje vrednot spomenika, zunanjosti in
notranjosti ter avtorsko načrtovane in namensko izdelane opreme v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
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– zagotavljanje primarne namembnosti v skladu z varovanimi vrednotami spomenika,
– podreditev vseh posegov v spomenik in njegove dele
ohranjanju varovanih elementov spomenika v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialu, strukturi in barvni podobi,
– prepoved spreminjanja varovanih elementov spomenika; ob okrnitvi spomenika je treba zagotoviti povrnitev v prvotno
stanje,
– predhodne arheološke raziskave ob posegih v zemeljske plasti na zavarovanem območju spomenika,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov,
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite spomenika,
– prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih
objektov v območju spomenika skupaj z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen kadar so nujni za učinkovito
ohranjanje spomenika,
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov.
(2) Za notranjo opremo dodatno velja varstveni režim, ki
določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje cerkvene opreme,
posebej likovnih del in namensko izdelanega pohištva v
celoti, v njeni izvirnosti in neokrnjenosti z vsemi originalnimi
dodatki,
– dovoljena sta premeščanje in uporaba opreme, kadar je
to del funkcije predmeta ali stvari (npr. stoli, posodje, paramenti), razen če uporaba ne ogroža obstoja te opreme,
– izjemoma so dovoljeni začasno premeščanje delov
opreme za razstave in druge predstavitve, vendar le po standardih za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva.
6. člen
Lastnik oziroma upravljalec spomenika mora javnosti
omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavitev.
Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih
spomeniških vrednot, posebej ne osnovne sakralne namembnosti.
7. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče je
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje zavoda.
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
kulturo.
9. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) pristojno sodišče
na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški
knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika.

KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62000-6/2008/9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2007-3511-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega
oznanjenja v Ljubljani za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi cerkve Marijinega oznanjenja
v Ljubljani za kulturni spomenik državnega
pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine Ljubljana – Cerkev Marijinega oznanjenja
(EŠD 1978).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima vrednote umetnostnega in arhitekturnega ter zgodovinskega spomenika.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so: frančiškanska cerkev Marijinega oznanjenja
v Ljubljani se uvršča med najpomembnejše sakralne spomenike baročne dobe na Slovenskem zaradi svoje kvalitetne
arhitekturne zasnove in skladno ubrane ter izjemno kakovostne
notranje opreme, ki so jo ustvarjali najvidnejši domači predstavniki baročne arhitekture, kiparstva in slikarstva.
3. člen
(1) Spomenik obsega parceli št. 2615 in 2617, obe k. o.
Ajdovščina.
(2) Vplivno območje spomenika obsega parceli št. 3283
in 3284, obe k. o. Ajdovščina.
(3) Meji spomenika in vplivnega območja sta določeni
na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 20. decembra
2002, Uradni list RS, št. 5/03, datoteka z dne 1. februarja 2007,
izvorno merilo 1: 1000) in vrisani na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1: 5000.
(4) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Varovani elementi spomenika so:
– zgradba cerkve v celoti, njena zunanjost in notranjost
z vso stavbno opremo in namensko izdelanim pohištvom, od
17. do vključno 20. stoletja,
– glavni oltar s kipi Francesca Robbe,
– poslikave Mateja Langusa,
– Koroščev križ (delo arhitekta Jožeta Plečnika).
5. člen
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične ter
premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in
barvne podobe,
– ohranjanje sakralne namembnosti spomenika,
– predhodne arheološke raziskave ob fizičnih posegih v
zemeljske plasti na zavarovanem območju spomenika,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu ohranjanja avtentične zunanje in notranje podobe
spomenika,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z
rušenjem in odstranjevanjem ter tudi z nadzidavo, prezidavo,
prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
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(2) Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov,
ki stojijo v vplivnem območju spomenika, zaradi varovanja
vedut in ohranitve dominantnosti sakralne zgradbe v naselju,
– prepovedani so vsi posegi, s katerimi bi se lahko okrnila
sedanja sporočilnost spomenika in spremenil izvirno nepozidan
predprostor spomenika.
6. člen
Lastnik oziroma upravljalec spomenika mora javnosti
omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavitev. Javni
dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeniških vrednot, posebej ne osnovne sakralne namembnosti.
7. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče je
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje zavoda.
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
kulturo.
9. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) pristojno sodišče
na parcelah iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka
v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika in njegovega vplivnega območja.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62000-4/2008/9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3511-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

4209.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Drama Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Drama Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03 in
46/05) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje;
– R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje;
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti;
– C/13.300 Dodelava tekstilij;
– C/13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov,
razen oblačil;
– C/14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil;
– C/14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
– C/15.200 Proizvodnja obutve;
– C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja;
– C/17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
– C/18.120 Drugo tiskanje;
– C/18.130 Priprava za tisk in objavo;
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– C/22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
– C/22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
– C/25.620 Mehanska obdelava kovin;
– C/25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora;
– C/25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
izdelkov;
– C/31.090 Proizvodnja drugega pohištva;
– C/32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti;
– C/33.110 Popravila kovinskih izdelkov;
– C/33.120 Popravila strojev in naprav;
– C/33.190 Popravila drugih naprav;
– E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov;
– F/43.341 Steklarska dela;
– F/43.342 Pleskarska dela;
– G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s knjigami;
– G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– H/49.391 Medkrajevni in drug kopenski potniški promet;
– H/49.410 Cestni tovorni promet;
– I/56.101 Restavracije in gostilne;
– I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
– I/56.103 Slaščičarne in kavarne;
– I/56.300 Strežba pijač;
– J/58.110 Izdajanje knjig;
– J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev;
– J/58.130 Izdajanje časopisov;
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.190 Drugo založništvo;
– J/58.290 Drugo izdajanje programja;
– J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij;
– J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti;
– J/63.120 Obratovanje spletnih portalov;
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin;
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje;
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

Št.
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Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
Fotografska dejavnost;
Prevajanje in tolmačenje;
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup;
Dajanje videokaset in plošč v najem;
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup;
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti;
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje;
Dejavnost arhivov;
Dejavnost muzejev;
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
Popravila obutve in usnjene galanterije;
Popravila pohištva;
Frizerska dejavnost;
Kozmetična in pedikerska dejavnost.«.

2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra
imenuje Vlada Republike Slovenije med strokovnjaki s področja
dela zavoda, financ in pravnih zadev, ter
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga med zaposlenimi
izvolijo zaposleni v zavodu.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po izteku
mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Ravnatelj
mora obvestiti ministra o izteku mandata članom sveta najmanj
90 dni pred iztekom njihovega mandata.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.
3. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se
glasijo:
»17.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v
zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti
voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen ravnatelja in njegovih pomočnikov.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
17.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda
vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in
njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi
namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika
delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in
objavi ime kandidata, ki je bil izvoljen v svet zavoda, ter vodi
neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
17.c člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov zaposlenih. Predlog mora biti pre-
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dložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu
volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim
soglasjem in druge podatke skladno s sklepom iz drugega
odstavka 17.a člena tega sklepa.
17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu
njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se
tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata,
za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kakor enega kandidata.
17.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi
največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva
volitev.«.
4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni
svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi
konstitutivni seji, ki jo skliče ravnatelj najpozneje v 30 dneh od
dne, ko je imenovana, izvoljena oziroma predlagana večina
članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
Člani sveta zavoda in člani strokovnega sveta izmed
sebe izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni
izvoljen, opravlja do izvolitve njegove naloge najstarejši član
sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, oziroma najstarejši
član strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči
mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.«.
6. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.
Člana sveta zavoda razreši Vlada Republike Slovenije na
predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas do izteka mandata
sveta zavoda se imenuje nov član.«.
7. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»23. člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno
preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v
zavodu ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet
zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po
ugotovitvi o prenehanju mandata.«.
8. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih
v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu
zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic
in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila
postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za
odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje
o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan
glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican,
če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika
delavcev v svet zavoda.«.
9. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavniku delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega
razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo
določbe o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše
svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s
tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena
večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do
konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta
skladno s tem sklepom.
11. člen
Ravnatelj poskrbi za vpis sprememb tega sklepa v sodni
register skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-150/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3511-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
4210.

Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju
članov in delovanju Odbora za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada
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pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS,
št. 117/07).

Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 03/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 181. seji, dne 1. 10.
2008 sprejela

2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v
skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni
list RS, št. 61/06).

SKLEP
o spremembah Sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.

I.
V Sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS,
št. 29/02, 13/03, 56/05 in 107/06) se I. točka spremeni v naslednjem:
Razrešita se:
– Ernest Eöry, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Andrej Štremfelj, član, predstavnik poklicnih gasilcev.
Imenujeta se:
– Anton Koren, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Igor Bole, član, predstavnik poklicnih gasilcev.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-12/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-1911-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4211.

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe
predavateljev višje strokovne šole in
drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja GOSTINSTVO IN TURIZEM

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za
šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje
strokovne šole in drugih strokovnih delavcev
v višješolskem študijskem programu višjega
strokovnega izobraževanja
GOSTINSTVO IN TURIZEM
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja gostinstvo in turizem, ki ga je sprejel minister,

4. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program sociologije, komunikologije, psihologije, pedagogike,
ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
3. Ekonomika podjetja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
4. Ekonomika turizma
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije.
5. Pravni predpisi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program prava.
6. Poslovna informatika s statistiko
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, ekonomije (smer – poslovnoinformacijska),
organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija
in management informacijskih sistemov), matematike, fizike,
elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
7. Osnove gastronomije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program živilske tehnologije, biologije, gospodinjstva, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
8. Turistična geografija in kulturna dediščina
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program geografije, etnologije in kulturne antropologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine.
9. Kuharstvo z organizacijo dela 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
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10. Strežba z organizacijo dela 1
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
11. Osnove kuharstva
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
12. Osnove strežbe
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
13. Osnove projektnega menedžmenta
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
14. Trženje v turizmu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
15. Strokovna terminologija v tujem jeziku 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ustreznega tujega jezika.
16. Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
17. Poslovanje hotelov in turističnih agencij
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
18. Gastronomija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
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19. Kuharstvo z organizacijo dela 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
20. Strežba z organizacijo dela 2
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
21. Hrana in pijače
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
22. Organizacija gostinskih dogodkov
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
23. Barmanstvo:
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
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24. Harmonija okusov
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
25. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ustreznega tujega jezika.
26. Dopolnitev turistične dejavnosti:
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, organizacije in managementa sistemov,
športne vzgoje, etnologije in kulturne antropologije, zgodovine
ali geografije.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
27. Osnove kongresne dejavnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
28. Tehnični standardi v kongresnem turizmu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
29. Organizacija kongresov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije ali organizacije in managementa sistemov.
30. Wellness turizem
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, organizacije in managementa sistemov,
zgodovine, psihologije, medicine, splošne medicine ali športne
vzgoje.
31. Kulinarika za vitalnost
Predavatelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program hotelirstva in turizma in je:
– avtor potrjenega učbenika ali
– imel samostojen referat na mednarodnem kongresu ali
konferenci na področju gostinstva, hotelirstva ali turizma ali
– dosegel uvrstitev na prvo do tretje mesto na mednarodnem tekmovanju z udeležbo najmanj desetih držav ali
– bil član v žiriji na mednarodnem strokovnem tekmovanju na področju gostinstva z udeležbo tekmovalcev iz najmanj
desetih držav.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in
turizma ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja turizem ali gostinstvo.
32. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za
predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
33. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s
tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja
iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim
programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega
programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
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5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje
ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih
programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-51/2008
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3311-0052
Minister
za šolstvo in šport
dr. Milan Zver l.r.

4212.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnem usposabljanju
in preverjanju znanja iz fitomedicine

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena in drugega odstavka 9. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list
RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz fitomedicine
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04, 17/05
in 92/06) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin)
Usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin organizira izvajalec usposabljanja iz 5. člena tega pravilnika.
Osnovno usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev
varstva rastlin sestavljata tečaj in pisno preverjanje znanja
iz fitomedicine (v nadaljnjem besedilu: preverjanje znanja).
Tečaj traja najmanj 20 šolskih ur za prodajalce FFS oziroma
15 šolskih ur za izvajalce varstva rastlin. Udeležba na tečaju za
prodajalce FFS in za izvajalce varstva rastlin je obvezna.
Na usposabljanje za prodajalce FFS se lahko prijavi le
kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe za prodajalca
FFS v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi
sredstvi.
Prodajalcu FFS se veljavnost potrdila podaljša za tri leta
od datuma izdaje potrdila oziroma njegovega podaljšanja, če
se v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti udeleži
obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika.
Izvajalcu varstva rastlin se veljavnost potrdila podaljša
za pet let od datuma izdaje potrdila oziroma njegovega podaljšanja, če se v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti
udeleži obnovitvenega tečaja o vsebinah iz 8. člena tega pravilnika ali najmanj enega predavanja s področja fitomedicine,
varnega ravnanja s FFS ali drugega področja, ki se nanaša
na vsebine iz 8. člena tega pravilnika, v trajanju najmanj treh
šolskih ur, in ga organizira izvajalec usposabljanja iz 5. člena
tega pravilnika po letnem programu, ki ga odobri strokovna
skupina.
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Iz opravičljivih razlogov (npr. porodniški dopust, več kot
tridesetdnevni bolniški stalež) se lahko prodajalec FFS ali izvajalec varstva rastlin udeleži obnovitvenega tečaja o vsebinah
iz 8. člena tega pravilnika v enem letu po poteku veljavnosti
potrdila. Veljavnost potrdila se v tem primeru podaljša za tri leta
za prodajalca FFS in za pet let za izvajalca varstva rastlin od
datuma izdaje potrdila oziroma njegovega podaljšanja.
Če prodajalec FFS oziroma izvajalec varstva rastlin zamudi rok za podaljšanje veljavnosti potrdila iz četrtega, petega oziroma šestega odstavka tega člena, se mora ponovno
udeležiti osnovnega usposabljanja iz drugega odstavka tega
člena.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pogoji za izvajalce usposabljanja)
Izvajalci usposabljanja predavateljev fitomedicine, odgovornih oseb, prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin (v
nadaljnjem besedilu: izvajalci usposabljanja) so pooblaščene
organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zagotovijo najmanj tri predavatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena tega pravilnika,
2. so registrirane za dejavnost izobraževanja,
3. zagotovijo ustrezne tehnične in učne pripomočke za
teoretično in praktično izvedbo usposabljanja,
4. zagotovijo ustrezne prostore in opremo za teoretično in
praktično izvedbo usposabljanja,
5. zagotovijo gradivo iz 9. člena tega pravilnika,
6. zagotovijo seznam izpitnih vprašanj za preverjanje znanja iz fitomedicine, glede na strokovne vsebine,
7. predložijo druge informacije, ki zagotavljajo kakovostno
izvedbo usposabljanja,
8. razpišejo najmanj dve usposabljanji z izpitnimi roki iz
prvega odstavka 12. člena tega pravilnika letno, enega v spomladanskem in drugega v jesenskem času,
9. za vsako izvedbo osnovnega usposabljanja razpišejo
omejitev števila kandidatov in zbiranje prijav do zapolnitev
prostih mest do največ 60 slušateljev,
10. zagotovijo ustrezno opremo in vodenje evidenc o
opravljenih usposabljanjih, opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja ter izdanih potrdilih.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Izvajalec usposabljanja se lahko prijavi za
izvajanje enega ali več vrst usposabljanj za predavatelje fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalce FFS oziroma izvajalce
varstva rastlin.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda naslednje
besedilo:
»Strokovno skupino sestavljajo strokovnjaki s področja
fitomedicine, kmetijske mehanizacije, okolja, zdravja, kemikalij ali drugega področja, povezanega z vsebino in namenom
usposabljanja, ter najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami s
področja usposabljanja oziroma izobraževanja. Član strokovne
skupine ne more biti vodilna ali vodstvena oseba izvajalca, ki
izvaja usposabljanje po pooblastilu v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se beseda »oziroma« nadomesti z besedo »in«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebina osnovnega usposabljanja obsega najmanj znanja o:
– uporabi FFS in varnem ravnanju z njimi,
– vsebini etikete FFS,
– uporabi zaščitne opreme pri nanašanju FFS,
– dolžnostih uporabnikov FFS in posledicah nepravilne
uporabe,
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– postopkih preprečevanja onesnaženja in varovanja okolja pri ravnanju s FFS,
– skladiščenju, odstranjevanju odpadkov in ustreznem
ravnanju v primeru nesreč pri rokovanju s FFS,
– načinih nanašanja FFS, napravah za nanašanje FFS in
ravnanju z njimi, izračunih porabe vode na ha in odmerka,
– zdravstvenem varstvu rastlin,
– predpisih s področja FFS z navedbo virov, kjer so dostopne najnovejše informacije,
– varovanju in pomenu čebel in koristnih organizmov ter
drugih neciljnih organizmov.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Osnovno in nadaljnje usposabljanje vsebuje tudi praktični prikaz odmerjanja in priprave škropiva, ravnanja z napravami za nanašanje FFS, nanašanja FFS, računanja odmerka
glede na površino parcele, količino vode in hitrost premikanja,
priprave embalaže za oddajo med odpadno embalažo oziroma
čiščenja naprave za nanašanje FFS.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »najmanj 30 dni pred vsako izvedbo usposabljanja.«.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »najmanj 15 dni pred razpisanim rokom usposabljanja oziroma preverjanja znanja.«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(potrdilo o opravljenem izpitu oziroma preverjanju znanja)
Predavatelji fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalci
FFS in izvajalci varstva rastlin prejmejo po uspešno opravljenem izpitu oziroma preverjanju znanja potrdilo.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka ima obliko izkaznice na
dvodelnem obrazcu na formatu papirja A5, ki je določena v
Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Robovi izkaznice
v obrazcu so perforirani, da se po tiskanju lahko odtrgajo od
obrazca. Udeleženec usposabljanja prejme izkaznico, izvajalec
usposabljanja obdrži in arhivira zgornji del obrazca.
Potrdilo za predavatelje fitomedicine velja 3 leta od datuma izdaje in se izda, če kandidat za predavatelja fitomedicine
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
Potrdilo za odgovorne osebe in prodajalce FFS velja
3 leta od datuma izdaje in se izda, če kandidat izpolnjuje pogoje
glede izobrazbe v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s FFS,
in če uspešno opravi usposabljanje iz 3. in 4. člena tega pravilnika. Potrdilo za izvajalce varstva rastlin velja 5 let od datuma
izdaje in se izda, če kandidat uspešno opravi usposabljanje iz
4. člena tega pravilnika. Potrdilo lahko uporablja le imetnik.
Odgovorne osebe iz četrtega odstavka 3. člena tega
pravilnika, ki nimajo ustrezne kmetijske izobrazbe, prejmejo
po uspešno opravljenem izpitu potrdilo, v katerega se vpiše
zaznamek, da velja to potrdilo samo za zastopstvo brez fizične
prodaje FFS.
Izvajalci varstva rastlin, ki imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe kmetijstva – rastlinske smeri, lahko pridobijo pri izvajalcih usposabljanja potrdilo brez opravljanja osnovnega
usposabljanja na podlagi pisne prošnje, dokazila o izobrazbi in
dokazila o plačani pristojbini.
Uprava založi in razdeli izvajalcem usposabljanja potrdila
iz drugega odstavka tega člena.
Potrdilo izda izvajalec osnovnega usposabljanja, pri katerem je udeleženec opravljal izpit oziroma preverjanje znanja.
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Predavatelji fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalci FFS in
izvajalci varstva rastlin lahko veljavnost potrdila podaljšajo pri
kateremkoli izvajalcu usposabljanja, ki je pooblaščen za izvajanje usposabljanj enake stopnje.
V primeru izgube ali uničenja potrdila mora imetnik pri
izvajalcu usposabljanja, ki mu je potrdilo izdal, podati pisno
izjavo o izgubi oziroma uničenju, na podlagi katere izvajalec
usposabljanja potrdilo prekliče v evidenci o opravljenih izpitih.
Pisna izjava mora vsebovati osebno ime, naslov prebivališča,
EMŠO, izjavo o izgubi ali uničenju in podpis. Šele po preklicu
starega potrdila se lahko izda nadomestno potrdilo z oznako
»DVOJNIK«. Pristojbino za izdajo nadomestnega potrdila plača
imetnik.
Potrdilo, ki je bilo izdano za višjo stopnjo usposabljanja,
se šteje za potrdilo, ki je bilo izdano za nižjo stopnjo usposabljanja. Stopnje usposabljanja od višje proti nižji si sledijo v
naslednjem vrstnem redu: usposabljanje za predavatelje fitomedicine, usposabljanje za odgovorne osebe, usposabljanje za
prodajalce FFS, usposabljanje za izvajalce varstva rastlin.«.
8. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Opravljeni izpiti oziroma preverjanja znanja se pred izdajo potrdila ali pred podaljšanjem njegove veljavnosti vpišejo
v evidenco o opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja,
ki se vodi v elektronski obliki pri upravi ter vsebuje najmanj
naslednje podatke: zaporedno številko, osebno ime kandidata,
EMŠO, KMG MID številko kmetijskega gospodarstva, naslov
in poštno številko stalnega prebivališča, naslov in telefonsko
številko za obveščanje, podatke o dosedanji zaključeni izobrazbi (stopnja končane izobrazbe, izobraževalna ustanova,
šolski oziroma študijski program, smer, datum in kraj izdaje
zaključnega spričevala oziroma diplome; podatki o datumu
in kraju izdaje zaključnega spričevala oziroma diplome se za
izvajalca varstva rastlin ne vodijo), vrsto tečaja (za predavatelja
fitomedicine, odgovorno osebo, prodajalca fitofarmacevtskih
sredstev ali izvajalca varstva rastlin), datum opravljanja izpita
ali datum preverjanja znanja, datum izdaje in številko potrdila,
rezultat izpita oziroma preverjanja znanja ter osebno ime vpisnika podatkov.«.
9. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cena osnovnega in nadaljnjega usposabljanja za predavatelje fitomedicine, odgovorne osebe, prodajalce FFS, izvajalce varstva rastlin skupaj z izpitom oziroma preverjanjem znanja
ne sme presegati najvišje dovoljene cene, ki jo v pogodbi z
izvajalci usposabljanja določi uprava.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Gradivo iz 9. člena tega pravilnika ni vključeno v ceno
usposabljanja izvajalcev varstva rastlin in zanje ni obvezno.«.
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10. člen
Črtata se prilogi 2 in 2A.
11. člen
Doda se priloga 4, ki je kot priloga sestavni del tega
pravilnika.
PREHODNE DOLOČBE
12. člen
(obnovitveni tečaj)
Izvajalci varstva rastlin, ki so pridobili potrdilo o pridobitvi
znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov oziroma zadnjič
podaljšali njegovo veljavnost pred 31. 12. 2004, morajo opraviti
obnovitveni tečaj v skladu s 4. členom tega pravilnika najpozneje do 31. 12. 2009, na podlagi katerega prejmejo novo potrdilo
iz priloge 4.
Izvajalci varstva rastlin, ki so pridobili potrdilo o pridobitvi
znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov oziroma zadnjič
podaljšali njegovo veljavnost v času od 1. 1. 2005 do 1. 9.
2006, morajo opraviti obnovitveni tečaj v skladu s 4. členom
tega pravilnika najpozneje v roku petih let od datuma izdaje
oziroma zadnjega podaljšanja veljavnosti potrdila, na podlagi
katerega prejmejo novo potrdilo iz priloge 4.
Izvajalci varstva rastlin, ki so pridobili potrdilo o pridobitvi
znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov v času od 1. 9. 2006
do uveljavitve tega pravilnika, morajo opraviti obnovitveni tečaj
v skladu s 4. členom tega pravilnika najpozneje v roku petih let
od datuma izdaje potrdila, na podlagi katerega prejmejo novo
potrdilo iz priloge 4.
13. člen
(programi usposabljanja)
Izvajalci usposabljanja morajo prilagoditi programe usposabljanja v skladu z novim drugim odstavkom 15. člena pravilnika najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-224/2008
Ljubljana, dne 7. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0140
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga
Priloga 4
POTRDILO O PRIDOBITVI ZNANJA IZ FITOMEDICINE ZA (PREDAVATELJA
FITOMEDICINE, ODGOVORNO OSEBO, PRODAJALCA FFS ALI IZVAJALCA VARSTVA
RASTLIN)
No 000000
Izvajalec usposabljanja ___________________________________
EAN 8
Naslov izvajalca ________________________________________
9xxxxxxK
Kraj, datum izdaje potrdila ________________________________
IME IN PRIIMEK _______________________________________
DATUM IN KRAJ ROJSTVA _____________________________
STALNO PREBIVALIŠýE _______________________________
IZOBRAZBA __________________________________________
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)

______________________________
(izvajalec usposabljanja)
______________________________
(naslov izvajalca)
Na podlagi 14. þlena Pravilnika o
strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz fitomedicine
(Uradni list RS, št. …) izdaja …
POTRDILO
O PRIDOBITVI ZNANJA IZ
FITOMEDICINE
ZA
(ustrezna kategorija)
M.P.
_________________
____________________
(kraj, datum izdaje potrdila)
izvajalca usposabljanja)

(podpis

(vtisnjena serijska številka potrdila)

Priloge

6/7
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Fotografija
s peþatom

Št.

M.P.

__________________
Podpis
________________________________
Osebno ime kandidata
________________________________
Datum in kraj rojstva
______________________________________
Stalno prebivališþe
______________________________________
______________________________________
Izobrazba
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Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)
Potrdilo velja
_________________
do___ ____ M.P.
(podpis izvajalca
uspos.)

Priloga

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 71-1:2006

Varnost igraþ – 1. del: Mehanske Safety of toys – Part 1:
in fizikalne lastnosti (vkljuþno z
Mechanical and physical
dopolnilom A4)
properties

Varnost igraþ – 2. del: Vnetljivost Safety of toys – Part 2:
Flammability

SIST EN 71-1:2006/
AC:2006

SIST EN 71-1:2006+
A4:2007

SIST EN 71-2:2006

Corrigendum AC:2006 to
SIST EN 71-1:2005

Amendment A3:2006 to
EN 71-1:2005

Dopolnilo A3:2006 k standardu
SIST EN 71-1:2006

SIST EN 71-1:2006/
A3:2006

1

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Varnost igraþ – 1. del: Mehanske Safety of toys – Part 1:
in fizikalne lastnosti
Mechanical and physical
properties

Naslov standarda

SIST EN 71-1:2006

Oznaka standarda

EN 71-2:2006

31. 5. 2006

EN 71-2:2003

EN 71-1:2005

–

–
4. 10. 2007

Opomba 3

EN 71-1:1998

Oznaka
nadomešþenega
standarda

8. 6. 2007

8. 6. 2007

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

(31. 7. 2006)

(30. 11. 2007)

–

(8. 6. 2007)

(8. 6. 2007)

Datum, po katerem
uporaba
nadomešþenega
standarda veþ ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

99 / 17. 10. 2008

EN 71-1:2005+A4:2007

EN 71-1:2005/
AC:2006

EN 71-1:2005/
A3:2006

EN 71-1:2005 (2)(3)(4)(5)

Oznaka referenþnega
standarda

Št.

I.
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I

ki prevzemajo evropske standarde v skladu
s Pravilnikom o varnosti igrač

SEZNAM STANDARDOV,
E Z N A M vSskladu
T A N DsAPravilnikom
R D O V,
ki prevzemajo evropskeS standarde
o varnosti igraþ

Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 35/04 in 47/07) objavlja ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za gospodarstvo

4213.

Na podlagi prvega odstavka 5. þlena Pravilnika o varnosti igraþ (Uradni list RS, št. 62/03, 35/04 in 47/07) objavlja ministrica za zdravje v soglasju
z ministrom za gospodarstvo
Stran
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Safety of toys – Part 3:
Migration of certain
elements

Safety of toys – Part 4:
Experimental sets for
chemistry and related
activities
Amendment A1:1998 to
EN 71-4:1990
Amendment A2:2003 to
EN 71-4:1990
Amendment A3:2007 to
EN 71-4:1990

Varnost igraþ – 3. del: Migracija
doloþenih elementov

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 71-3:1995

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN 71-3:1995/
A1:2000

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 71-3:1995

Varnost igraþ – 4. del: Kompleti
za kemijske poskuse in druge
poskuse, pri katerih uporabljamo
kemikalije

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 71-4:1995

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 71-4:1995

Dopolnilo A3:2007 k standardu
SIST EN 71-4:1995

SIST EN 71-3:1995

SIST EN 71-3:1995/
A1:2000

SIST EN 71-3:1995/
A1:2000/
AC:2002

SIST EN 71-3:1995/
AC:2003

SIST EN 71-4:1995

SIST EN 71-4:1995/
A1:2000

SIST EN 71-4:1995/
A2:2003

SIST EN 71-4:1995/
A3:2007

Corrigendum AC:2002 to
EN 71-3:1994

Corrigendum AC:2000 to
EN 71-3:1994/
A1:2000

Amendment A1:2000 to
EN 71-3:1994

Corrigendum AC:2006 to
EN 71-2:2006

2

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Popravek AC:2006 k standardu
SIST EN 71-2:2006

Naslov standarda

SIST EN 71-2:2006/
AC:2006

Oznaka standarda

EN 71-4:1990/
A3:2007

ದ

9. 2. 1991

4. 10. 2007

9. 12. 2003

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

ದ

15. 3. 2003

5. 9. 1998

–

Opomba 3

(30. 11. 2007)

(31. 1. 2004)

(31. 10. 1998)

–

–

–

(31. 10. 2000)

(30. 6. 1995)

–

–
EN 71-3:1998

Datum, po katerem
uporaba
nadomešþenega
standarda veþ ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomešþenega
standarda

8. 8. 2002

14. 9. 2001

12. 10. 1995

31. 5. 2006

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

Št.

EN 71-4:1990/
A2:2003

EN 71-4:1990/
A1:1998

EN 71-4:1990

EN 71-3:1994/
AC:2002

EN 71-3:1994/
A1:2000/
AC:2000

EN 71-3:1994/
A1:2000

EN 71-3:1994

EN 71-2:2006/
AC:2006

Oznaka referenþnega
standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Safety of toys – Part 8:
EN 71-8:2003
Swings, slides and similar
activity toys for indoor and
outdoor family domestic use
Amendment A1:2006 to
EN 71-8:2003

Varnost igraþ – 8. del: Gugalnice,
tobogani in podobne igraþe za
notranje in zunanje prostoþasne
aktivnosti na domu

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 71-8:2003

Elektriþne igraþe – Varnost
(IEC 62115:2003 +
A1:2004, spremenjen)

SIST EN 71-8:2003

SIST EN 71-8:2003/
A1:2006

SIST EN 62115:2005

3

EN 71-7:2002

Safety of toys – Part 7:
Finger paints –
Requirements and test
methods

Varnost igraþ – 7. del: Prstne
barve – Zahteve in preskusne
metode

SIST EN 71-7:2003

EN 62115:2005

EN 71-8:2003/
A1:2006

ದ

ದ

15. 3. 2003

9. 12. 2003

8.03.2006

EN 50088:1996
z dopolnili
Opomba 2

Opomba 3

ದ

22. 6. 1995

26. 10. 2006

Opomba 3

ದ

Oznaka
nadomešþenega
standarda

31. 5. 2006

1. 9. 1993

Prva objava
referenþnega
standarda v
UL EU

(1. 1. 2008)

(30. 11. 2006)

–

–

–

(31. 7. 2006)

–

Datum, po katerem
uporaba
nadomešþenega
standarda veþ ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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Electric toys – Safety
(IEC 62115:2003 +
A1:2004, modified)

EN 71-6:1994

Varnost igraþ – 6. del: Slikovna
Safety of toys – Part 6:
oznaka, ki opozarja na
Graphical symbol for age
neustreznost igraþe za navedeno warning labelling
starostno skupino otrok

SIST EN 71-6:1995

EN 71-5:1993/
A1:2006

Amendment A1:2006 to
EN 71-5:1993

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 71-5:1995

SIST EN 71-5:1995/
A1:2006

EN 71-5:1993

Oznaka referenþnega
standarda

Safety of toys – Part 5:
Chemical toys (sets) other
than experimental sets

Naslov referenþnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Varnost igraþ – 5. del: Kemijske
igraþe (kompleti), razen
kompletov za kemijske poskuse

Naslov standarda

13374 /

SIST EN 71-5:1995

Oznaka standarda

Stran
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Obiþajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga doloþi evropska organizacija za standardizacijo, vendar je v
nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugaþe.
Podroþje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomešþenem standardu). Z navedenim datumom preneha
veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive na osnovi nadomešþenega standarda.
V primeru dopolnil je referenþni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena dopolnila. Nadomešþeni standard
(stolpec 6) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Na doloþen datum za
nadomešþeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

4
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mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Soglašam!

Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

Št.

Št. 182-52/2008
Ljubljana, dne 10. septembra 2008
EVA 2008-2711-0077

II
Z dnem objave tega seznama preneha veljati Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 83/07).

Opomba 3:

Opomba 2:

Opomba 1:

(1) ESO: Evropske organizacije za standarde:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.(33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)
(2) Opozorilo: V skladu z Odloþbo Komisije 2001/597/ES (UL L 205, 31.7.2001, str.39), klavzula 4.20(d) standarda EN 71-1:1998 v zvezi s C-ovrednoteno najveþjo ravnjo
emisije zvoþnega tlaka, ki jo povzroþajo igraþe z vžigalnimi kapicami, ustvarja domnevo o skladnosti šele od 1. avgusta 2001 dalje.
(3) Opozorilo: Standard EN 71-1:1998/A8:2003 se nanaša samo na tveganja, ki jih povzroþi uporaba „žogic“ (v standardu opredeljenih kot predmeti „kroglaste, jajþaste ali
elipsoidne oblike“), naþrtovanih ali namenjenih za metanje, udarjanje, brcanje, kotaljenje, padanje ali odbijanje. Igraþe, ki vsebujejo male žoge, ki niso v skladu s standardom,
morajo pred dajanjem na trg pridobiti certifikat o ES-pregledu tipa.
(4) Opozorilo: „Igraþe v obliki skodelic, skled ali polovice jajca s skoraj okroglo, ovalno ali elipsasto odprtino, namenjene serviranju pijaþ, kot so þajni servisi za igranje, lahko
predstavljajo tveganje za zdravje otrok. Ker standard teh igraþ ne zajema, morajo imeti certifikat o tipskem pregledu ES, njihova skladnost z odobrenim modelom pa mora biti
potrjena z znakom ES“.
(5) Opozorilo: „V primeru igraþ z izstrelki s priseski kot udarno površino zahteva iz klavzule 4.17.1(b), po kateri se izvede natezni preskus v skladu s klavzulo 8.4.2.3, ne zajema
tveganja zadušitve pri teh igraþah“.

Uradni list Republike Slovenije

Stran

13376 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

BANKA SLOVENIJE
4214.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi
za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
d) nadomestila v zvezi s poravnavo
v sistemu TARGET2-Slovenija
(za posamezen sistem)

3. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2008.
Ljubljana, dne 7. oktobra 2008
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve
Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06, 46/07, 93/07, 3/08,
51/08 in 59/08, v nadaljevanju: Sklep o tarifi), se v 1. členu, v
poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni
tarifna številka 8 tako, da se glasi:
»8. Žiro kliring in SEPA IKP:
a) nalog, zajet v Žiro kliring
b) obdelava in priprava na
poravnavo (za posamezno
udeleženko)
poravnava neto pozicij udeleženk
v sistemu TARGET2-Slovenija

c) aktiviranje poravnalne jamstvene
sheme
– črpanje sredstev iz denarnega
sklada poravnalne jamstvene
sheme zaradi kritja lastne izgube
ob izpadu udeleženke
– povzročitev aktiviranja delitve
izgube med ostale udeleženke
d) izvajanje mesečnih postopkov v
povezavi s poravnalno jamstveno
shemo SEPA IKP

0,02 EUR za nalog
0,70 EUR
v skladu s tretjo
alineo 12. odstavka
Dodatka X Splošnih
pogojev za
udeležbo v sistemu
TARGET2-Slovenija
(možnost A)

417,25 EUR za
posamično črpanje
834,55 EUR za
posamično aktiviranje
185 EUR«

2. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 10 tako,
da se glasi:
»10. Mastercard International, Activa, Poravnava bankomatov
in Poravnava kartic (v kolikor je v posameznih pogodbah sklicevanje na ta sklep)
a) pristopnina za sistem (za posamezno udeleženko):
– Mastercard International
– Activa
– Poravnava bankomatov
– Poravnava kartic
b) obdelava in priprava za poravnavo Activa, Poravnava bankomatov in Poravnava kartic (za
posamezno udeleženko)
c) obdelava in priprava za poravnavo Mastercard International (za
posamezno udeleženko)

1.877,80 EUR
379,70 EUR
354,70 EUR
542,45 EUR
1,20 EUR

1,90 EUR

v skladu s prvo, drugo
in tretjo alineo 12.
odstavka Dodatka X
Splošnih pogojev za
udeležbo v sistemu
TARGET2-Slovenija«

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4215.

Splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Občine Dravograd

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 5. člena Akta o določitvi metodologije za
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05 – popr.) družba Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na
Koroškem, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Dravograd, št. 032-0004/2006-41-15 z dne 12. 6. 2008 in soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo
št. 25-3/2008-3/ZP-33 z dne 23. 9. 2008, izdaja

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje
Občine Dravograd
1. PREDMET IN VELJAVNOST
1. člen
(1) S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega
plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega
plina.
(2) Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način
priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
(3) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo
dejavnost sistemskega operaterja Petrol Energetika, d.o.o.,
Ravne na Koroškem, za geografsko območje Občine Dravograd.
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2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju,
ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in
po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih
odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje in druge naprave,
potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja;
– dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična
oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,
– dostop do omrežja: je pravica do uporabe omrežja z
namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina
ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju;
– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje
gospodarske ali poklicne dejavnosti,
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski
plin za lastno rabo,
– lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema
končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,
– merilna naprava: je vsak plinomer, ki je montiran v
objektu,
– merilno regulacijski komplet: je sestavljen iz filtra,
regulatorja tlaka ter plinomera in je montiran na fasadi objekta
ali v požarni omarici, za požarno pipo in pred vstopom plinske
instalacije v objekt,
– notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo
od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih
plinov,
– obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema
zaporednima odčitkoma merilne naprave,
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi
pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za
nadaljnjo prodajo,
– odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se
meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec zagotovi dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini,
dinamiki in kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma
prevzema zemeljskega plina,
– pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim
operaterjem in uporabnikom,
– pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo
medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in
uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spremembo,
– predajno mesto: je točka, na kateri sistemski operater
preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega
plina,
– priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo,
– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja,
zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z
izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo,
– priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
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– skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem
se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih ali fizičnih
oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev,
– standardni obremenitveni profil: je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem
časovnem obdobju, ki je analitično določena,
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja
odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
3. LASTNIŠTVO NAPRAV
3. člen
(1) Distribucijsko omrežje je v lasti lokalne skupnosti.
(2) Merilno regulacijski komplet je v lasti lokalne skupnosti.
(3) Notranje plinske napeljave, razen merilno regulacijskega kompleta, so v lasti končnega odjemalca.
(4) Merilne naprave so praviloma v lasti lokalne skupnosti.
(5) Distribucijsko omrežje, merilno regulacijske komplete
in merilne naprave, ne glede na lastništvo, upravlja sistemski
operater.
4. IZDAJANJE SOGLASIJ
4. člen
Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozitivno mnenje in
ga izda sistemski operater za odobritev izvedbe posamezne
aktivnosti.
5. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energetskim zakonom, zakonom, ki ureja gradnjo objektov, sistemskimi
obratovalnimi navodili sistemskega operaterja, tem aktom in
drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.
(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postopku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljavnosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskim predpisom, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti
krajša od enega leta.
6. člen
Sistemski operater izdaja, na podlagi pooblastila Občine
Dravograd, predpisov, ki urejajo njegovo delovanje, zakona, ki
ureja gradnjo objektov, zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje
ter na podlagi Energetskega zakona, naslednje dokumente:
1. projektne pogoje,
2. soglasje k projektnim rešitvam,
3. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
4. smernice za načrtovanje prostorske ureditve,
5. mnenje k prostorskim aktom,
6. soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda.
7. člen
Pogoji za pridobitev posameznega dokumenta so:
1. projektni pogoji: izdelana idejna zasnova;
2. soglasje k projektnim rešitvam: predhodno izdani projektni pogoji, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan v skladu s projektnimi pogoji;
3. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje: ustrezne razpoložljive zmogljivosti distribucijskega omrežja, lastništvo ali pisno soglasje lastnikov oziroma solastnikov objekta,
izpolnjevanje tehničnih pogojev;
4. smernice za načrtovanje prostorske ureditve: izdelan
osnutek prostorskega akta;
5. mnenje k prostorskim aktom: izdelan predlog prostorskega akta;
6. soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda: predložen
opis in lokacija predvidenega posega.
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8. člen
Listine in dokumentacija za pridobitev posameznega dokumenta iz 6. člena, ki jih je potrebno predložiti so:
1. projektni pogoji: vloga z osnovnimi podatki o investitorju, podatki o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, idejna zasnova s predpisanimi sestavinami;
2. soglasje k projektnim rešitvam: vloga za izdajo soglasja, del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
predmet soglašanja;
3. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje: vloga
za izdajo soglasja, gradbeno dovoljenje za objekt ali del objekta, idejna zasnova izvedbe plinskih instalacij oziroma projekt
za izvedbo v delu, ki se nanaša na plinske instalacije, dokazilo
o lastništvu objekta ali pisno soglasje lastnikov oziroma solastnikov objekta, soglasje lastnikov drugih zemljišč v primeru
poseganja v tuje zemljišče pri gradnji priključka;
4. smernice za načrtovanje prostorske ureditve: poziv za
izdajo smernic, osnutek prostorskega akta;
5. mnenje k prostorskim aktom: poziv za izdajo mnenja,
predlog prostorskega akta;
6. soglasje za poseg v varnostni pas plinovoda: vloga za
izdajo soglasja, opis in lokacija predvidenega posega.
9. člen
Veljavnost soglasij je eno leto od izdaje. Veljavnost soglasij se lahko podaljša še za eno leto v kolikor stranka poda vlogo
za podaljšanje najkasneje trideset dni pred iztekom veljavnosti
in v kolikor se okoliščine ob izdaji soglasja niso bistveno spremenile.
5. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA
10. člen
Pri zamenjavi naprave za regulacijo tlaka zemeljskega
plina zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi
povečanega obsega oskrbe končnega odjemalca stroški dobave in vgradnje naprave bremenijo končnega odjemalca.
6. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE
IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA DO NAPELJAVE
11. člen
(1) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzročati motenj pri obratovanju drugih plinskih napeljav in motenj
pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski
operater.
(2) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
na njegovo zahtevo omogočiti dostop do merilnega mesta
tako, da ta lahko neposredno odčita stanje merilne naprave
oziroma nemoteno izvaja druge posege in postopke, povezane
z merilnim mestom.
(3) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
na njegovo zahtevo omogočiti dostop do naprav za regulacijo
tlaka zemeljskega plina in drugih plinskih naprav in napeljav, ki
jih upravlja sistemski operater, zaradi pregledov, vzdrževanja,
nadzora, preverjanja poškodb in okvar. V kolikor končni odjemalec tega ne omogoči, lahko sistemski operater po predhodnem obvestilu ustavi distribucijo zemeljskega plina skladno z
določili Energetskega zakona.
(4) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko sistemski
operater nemudoma ukrepa in brez predhodnega obvestila
končnemu odjemalcu ustavi distribucijo zemeljskega plina.
(5) Izvajalec posameznih del na notranji plinski napeljavi
je odgovoren za upoštevanje tehničnih in drugih predpisov za
varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo v uporabo, za-
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plinjanje in poučitev končnega odjemalca o pravilnem ravnanju
z napravami in napeljavami zemeljskega plina, ki so v lasti in
upravljanju končnega odjemalca.
7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
12. člen
(1) Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko
omrežje ali njeno spremembo pridobiti soglasje sistemskega
operaterja za priključitev.
(2) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi kadar
se spremenijo tehnične karakteristike priključnega plinovoda
zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi končnega odjemalca.
(3) Na enem priključnem plinovodu je lahko priključenih
več odjemnih mest, medtem ko na posameznem odjemnem
mestu prevzema plin le en končni odjemalec.
13. člen
(1) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
sistemski operater z odločbo v upravnem postopku.
(2) Postopek priključitve se začne z vložitvijo pisne vloge
za izdajo soglasja za priključitev, ki mora vsebovati vsaj:
– osnovne podatke o vlagatelju vloge za izdajo soglasja,
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma pravici razpolaganja z objektom,
– podatke o plinskih napravah in napeljavah,
– želeno mesto priključitve,
– datum predvidenega začetka uporabe priključka,
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega
plina.
(3) Sistemski operater lahko zavrne soglasje, če:
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi,
– niso izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji,
potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja
omrežja,
– če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov, ki jih uporabnik ni pripravljen
kriti sam.
14. člen
(1) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pogoji
za priključitev, mesto in predviden čas priključitve, plačilo morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in tehnični pogoji
v skladu s predpisi.
(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za priključitev, vendar zaradi nesorazmernih stroškov priključitev ni upravičena, izda sistemski operater soglasje s pogojem, da uporabnik
krije tisti del stroškov, ki povzročajo nesorazmernost.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča Javna agencija Republike Slovenije za
energijo.
(4) Soglasje za priključitev velja eno leto. V tem času
lahko uporabnik sklene pogodbo o priključitvi s sistemskim operaterjem, sistemski operater pa ga je dolžan priključiti na distribucijsko omrežje v skladu s pogoji iz soglasja za priključitev.
15. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja vsaj
naslednje medsebojne pravice in obveznosti:
– lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje
merilne naprave in napeljave,
– razmejitev lastništva omrežja in notranje plinske napeljave,
– mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– potrebni obseg del ter rok izvedbe priključka,
– predvideni rok sklenitve pogodbe o dostopu in predvideni začetek uporabe distribucijskega omrežja,
– glavne tehnične lastnosti priključka,
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– morebitne stroške priključitve, če bi priključitev povzročila sistemskemu operaterju nesorazmerne stroške.
(2) Za sklenitev pogodbe o priključitvi uporabnik posreduje sistemskemu operaterju potrebne podatke.
16. člen
Sistemski operater zagotavlja uporabniku neposredno fizično priključitev na omrežje z izvedbo priključnega plinovoda
in vgradnjo merilne naprave. Za ta dela lahko pooblasti tudi
druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu
in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi.
17. člen
(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske
zaporne pipe na dostopnem mestu, to je na točki vstopa priključnega plinovoda v zgradbo ali v bližini tega. Glavna plinska
zaporna pipa mora biti vedno dostopna sistemskemu operaterju, intervencijskim službam in končnemu odjemalcu.
(2) Uporabnik mora dovoliti odstranitev priključnega plinovoda in potrebnih glavnih plinovodov po preteku treh let po
prenehanju pogodbe o dostopu, če je to potrebno.
(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.
8. DOSTOP DO OMREŽJA
18. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega
omrežja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.
(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distribucijskega omrežja za izvršitev pogodb o dobavi, razen če mu
je v skladu z Energetskim zakonom, drugimi predpisi in s tem
aktom dostop zavrnjen.
(3) Distribucijska zmogljivost, ki si jo zagotovi končni odjemalec s pogodbo o dostopu, ne more biti večja, kot jo omogoča
priključek, za katerega je izdano soglasje za priključitev.
(4) Pogodba o dostopu se praviloma sklepa za nedoločen
čas.
(5) Novi končni odjemalec ali končni odjemalec, ki mu
bo pogodba o dostopu potekla, mora predložiti sistemskemu
operaterju zahtevo za dostop do omrežja najmanj dva meseca pred želenim datumom dostopa oziroma najkasneje do
30. septembra za naslednje leto v kolikor je odjemalčev odjem
večji od 100.000 Sm3/leto.
(6) Končni odjemalci, ki želijo pogodbo o dostopu odpovedati in imajo odjem nad 100.000 Sm3/leto sistemskemu
operaterju posredujejo pisno odpoved do 30. septembra za
naslednje leto.
(7) Končni odjemalci, ki želijo pogodbene vrednosti za
dostop do omrežja spremeniti, morajo to storiti najkasneje
do vključno 30. septembra v tekočem letu, in sicer z vložitvijo
zahteve za spremembo pogodbenih vrednosti, ki je vsebinsko
enaka zahtevi za dostop do distribucijskega omrežja.
19. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega
omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju predložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe
o dostopu:
– ime in naziv končnega odjemalca,
– datum začetka in konca distribucije zemeljskega plina,
– lokacijo prevzemnega in predajnega mesta,
– največjo distribucijsko zmogljivost, izraženo v Sm3/h
(tehnično določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeni največji dnevni odjem, izražen v Sm3/dan, za
vse končne odjemalce z letnim odjemom 100.000 Sm3 in več,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm3,
za naslednje leto,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina za določitev obremenitvenega profila;
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– želeni najnižji in najvišji tlak na prevzemnem in predajnem mestu;
– navedbo dobavitelja zemeljskega plina in pripadajoče
bilančne skupine;
– želene posebnosti zunaj določil tega akta;
– dokazilo o razpolaganju z odjemnim mestom.
(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja
dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca,
mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.
20. člen
(1) Sistemski operater mora na podlagi podatkov, posredovanih v zahtevi za dostop, preveriti pretočno-tlačne razmere
v distribucijskem omrežju, možnost ali nemožnost dostopa,
dan, od katerega je mogoč začetek uporabe dostopa in morebitne dograditve ali rekonstrukcije distribucijskega omrežja.
(2) Če pride pri končnem odjemalcu do spremembe tehničnih podatkov ali pogojev, določenih v pogodbi o dostopu,
mora končni odjemalec vložiti pri sistemskem operaterju zahtevo za spremembo pogodbenih vrednosti v pogodbi o dostopu
do omrežja.
21. člen
(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom
uporabe distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o dostopu
do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 19. člena
tega akta in:
– pravico do distribucije zemeljskega plina v določeni
smeri in v vnaprej določenem času in pretoku,
– predajni tlak na predajnem mestu in dovoljeno odstopanje,
– največji zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– minimalni zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– ceno dostopa do distribucijskega omrežja,
– način plačila,
– čas veljavnosti pogodbe,
– način ugotavljanja distribuiranih količin zemeljskega plina za končnega odjemalca,
– določitev obračunskega obdobja,
– dodatne storitve in cene dodatnih storitev.
(2) Pri odjemu, ki se lahko prekine, se sistemski operater
in končni odjemalec s pogodbo dogovorita tudi za način posredovanja podatkov o značilnostih tega odjema.
(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik notranje plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje, sam urediti
dostop do distribucijskega omrežja, mora ob sklenitvi pogodbe
o dostopu predložiti pisno soglasje lastnika notranje plinske
napeljave, s katerim dovoljuje končnemu odjemalcu, da si uredi
in uporablja dostop do omrežja na tem odjemnem mestu.
22. člen
(1) Sistemski operater posreduje pogodbo o dostopu po
pošti ali jo končnemu odjemalcu osebno vroči.
(2) Prejeto pogodbo o dostopu končni odjemalec podpiše in vrne sistemskemu operaterju najpozneje v 15 dneh po
prejemu.
(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, dobava plina ni
mogoča.
23. člen
(1) Če dostop do distribucijskega omrežja ni mogoč, sistemski operater pošlje končnemu odjemalcu obvestilo o zavrnitvi dostopa z utemeljeno obrazložitvijo.
(2) Če pogodba o dostopu ni sklenjena v dveh mesecih
po prejemu zahtevka za sklenitev pogodbe o dostopu ali če
končni odjemalec v tem roku ne prejme pisnega obvestila o
zavrnitvi dostopa, se šteje, da je dostop do distribucijskega
omrežja zavrnjen.
24. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati
takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko sistemski ope-
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rater glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop do distribucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev
obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega mesta.
25. člen
V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o
dostopu, sklenjene med dosedanjim končnim odjemalcem in
sistemskim operaterjem. Univerzalni pravni naslednik končnega odjemalca, je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti
sistemskega operaterja o nastali spremembi.
26. člen
(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o dostopu so dovoljene le v pisni obliki in s soglasjem obeh pogodbenih strank.
(2) Končni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, mora sistemskemu operaterju sporočiti vse morebitne
spremembe podatkov iz 21. člena tega akta, ki nastanejo po
sklenitvi pogodbe o dostopu, skupaj z dokazili o nastalih spremembah. Spremembe sporoči pisno v 15 dneh po nastanku
sprememb.
27. člen
(1) V primeru odsvojitve stavbe ali dela stavbe, v katero
se distribuira zemeljski plin in katere lastnik je dosedanji končni
odjemalec, se pogodba o dostopu lahko prenese na pravno ali
fizično osebo, ki je na podlagi pravnega posla pridobila lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe. Dosedanji in novi končni
odjemalec sta dolžna o prenosu pogodbe obvestiti sistemskega
operaterja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov dosedanjega
končnega odjemalca,
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, EMŠO oziroma registrsko številko in davčno številko novega končnega
odjemalca,
– priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov predajnega mesta iz pogodbe o dostopu,
– podpisano izjavo novega končnega odjemalca na
obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno
pogodbeno razmerje,
– podpisano izjavo dosedanjega in novega končnega odjemalca o stanju števca na dan prenosa.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim
končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem na novega
končnega odjemalca takoj, ko sistemski operater privoli v prenos pogodbe. Privolitev mora biti dana v pisni obliki. Če sistemski operater ne privoli v prenos pogodbe, mora o tem obvestiti
novega in dosedanjega končnega odjemalca ter navede razlog
zavrnitve.
28. člen
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dostopu,
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dobavi,
– odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napravo
za ugotavljanje količin zemeljskega plina,
– odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki
ni overjena pri akreditiranem kontrolnem organu.
(2) Dokazno breme za neupravičen odjem je na strani
sistemskega operaterja. O neupravičenem odjemu sistemski
operater pisno obvesti končnega odjemalca.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem
obračuna od dneva začetka zadnjega obračunskega obdobja.
Neupravičena uporaba distribucijske zmogljivosti se obračuna
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v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za
distribucijsko omrežje.
(4) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljskega plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega odjema,
se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih količin v
obdobju pred neupravičenim odjemom oziroma na podlagi
standardnih obremenitvenih profilov.
(5) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina
sistemski operater zaračuna stroške, ki jih ima v zvezi z neupravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.
9. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA
29. člen
(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri predaji zemeljskega
plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin sistemskemu
operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja, oziroma z zahtevanimi certifikati o sestavi
zemeljskega plina. Lastnosti zemeljskega plina so določene v
predpisih, ki urejajo sistemska obratovalna navodila.
(2) Če obveznosti uporabnika oziroma odjemalca iz prejšnjega odstavka niso izpolnjene, lahko sistemski operater
zavrne prevzem zemeljskega plina ter o tem obvesti Javno
agencijo Republike Slovenije za energijo, uporabnika oziroma
odjemalca in sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
(3) Šteje se, da odjemalec prevzame zemeljski plin na
predajnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana v
distribucijsko omrežje. Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo
zemeljskega plina, prevzetega na prevzemnem mestu, je dokazno breme na strani dobavitelja.
30. člen
(1) Nazivna moč trošila je moč, ki jo deklarira proizvajalec
naprave in je zapisana na napravi oziroma v tehnični dokumentaciji trošila.
(2) Priključna moč trošil na odjemnem mestu je enaka
vsoti nazivnih moči plinskih trošil.
(3) Obračunska moč je pogodbeno dogovorjena moč trošil na odjemnem mestu in je lahko enaka ali manjša od vsote
nazivnih moči plinskih trošil, ki imajo možnost oskrbe s plinom
prek odjemnega mesta. V tem primeru mora biti odjem takega
odjemnega mesta merjen s tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega plina.
(4) Sistemski operater za potrebe obračuna omrežnine
upošteva obračunsko moč trošil uporabnika.
10. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU
31. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi projektant v skladu s tem aktom, sistemskimi obratovalnimi
navodili in pogoji sistemskega operaterja.
(2) Vsaka merilna naprava mora imeti žig pristojnega
organa.
(3) Merilno napravo vgradi sistemski operater.
(4) Redne preglede merilne naprave v zakonsko določenem roku in zamenjavo dotrajane merilne naprave opravlja
sistemski operater v skladu s predpisi.
(5) Sistemski operater hrani merilno napravo še 15 dni po
zamenjavi. V tem času ima končni odjemalec možnost kontrole
stanja merilne naprave, po tem času pa se odstrani oziroma po
pregledu pristojnega organa namesti na novo odjemno mesto.
(6) Sistemski operater in končni odjemalec imata poleg
rednih pregledov vedno pravico nadzirati točnost merilne naprave. Če se pri preizkusu na zahtevo končnega odjemalca
izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja,
bremenijo stroški pregleda sistemskega operaterja, v nasprot
nem primeru pa končnega odjemalca.
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(7) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki
je nastala brez krivde končnega odjemalca, količine predanega
zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se
na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ
12 mesecev od dneva, ko so bile ugotovljene nepravilnosti.
Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je končni
odjemalec odjemal zemeljski plin v času, ko so merilne naprave nepravilno merile oziroma registrirale količine predanega
zemeljskega plina.
(8) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvede tako, da se predane količine zemeljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne
naprave niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin,
določi na podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v času
pred nastankom okvare in po odpravi okvare, z upoštevanjem
dinamike distribucije zemeljskega plina, vendar ne za več kot
12 mesecev.
(9) Če gre za novega končnega odjemalca, se v primeru
iz prejšnjega odstavka poraba določi na podlagi primerljivega
odjema.
(10) Sistemski operater plombira posamezne dele merilne naprave. Nepooblaščeno odstranjene plombe sistemski
operater nadomesti in lahko pri tem nastale stroške zaračuna
končnemu odjemalcu.
(11) Nepooblaščeno odstranjena plomba se lahko šteje
kot neupravičen odjem. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je končni odjemalec odjemal zemeljski plin v času,
ko merilno mesto ni bilo plombirano.
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(3) Če sistemski operater končnemu odjemalcu na istem
računu ob ceni za uporabo omrežja zaračuna še druge storitve
v skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti cena za uporabo
omrežja na računu izkazana ločeno od drugih postavk.
(4) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
plačati ceno za uporabo omrežja in druge obveznosti v plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu. Če račun ni
poravnan pravočasno, sistemski operater zaračuna zakonske
zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.
(5) Če se končni odjemalec ne strinja z izdanim računom,
lahko le-tega ugovarja do datuma njegove zapadlosti. Ugovor
ne zadrži plačila nespornega dela računa.
35. člen
(1) Sistemski operater izstavi račun za vsako obračunsko
obdobje na podlagi podatkov o distribuirani količini zemeljskega
plina.
(2) Obračunska obdobja so:
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo do
100.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje en mesec, obdobje
izstavljanja računov je en mesec,
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo nad
100.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje en mesec, obdobje
izstavljanja računov je 15 dni.

32. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odjemalca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca
ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec dolžan
na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu operaterju pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi sistemski
operater. Če končni odjemalec ne sporoči odčitka v določenem
roku ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilne naprave, mu sistemski operater določi količino predanega
zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemeljskega plina za obdobje najmanj enega leta.

36. člen
(1) Če končni odjemalec v 15 dneh po zapadlosti posameznega računa tega ne poravna, ga sistemski operater z opominom pozove k plačilu zapadlih obveznosti v naknadnem roku, ki
ne sme biti krajši od 15 dni od dneva prejema opomina.
(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku
ne poravna cene za uporabo omrežja, ga sistemski operater
obvesti o ustavitvi distribucije zemeljskega plina. Rok od prejema obvestila o ustavitvi distribucije zemeljskega plina do
dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko sistemski operater ustavi distribucijo zemeljskega plina zaradi
neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene za uporabo
omrežja.
(4) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev, sistemski operater ponovno omogoči distribucijo zemeljskega plina na stroške
končnega odjemalca.

11. OBREMENITVENI PROFILI

13. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA

33. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu določi obremenitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto sistemski operater določi končnemu odjemalcu lastni
obremenitveni profil.
(3) V primeru vgrajene merilne naprave brez tarifne spominske enote sistemski operater določi končnemu odjemalcu
standardni obremenitveni profil.
(4) Če sistemski operater ne določi standardnega obremenitvenega profila, se upošteva postopek določanja odjema
zemeljskega plina po odjemnih mestih v skladu s predpisi, ki
urejajo delovanje trga z zemeljskim plinom.

37. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dolžna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativnosti distribucijskega omrežja.
(2) V primeru motene distribucije je sistemski operater
dolžan o tem seznaniti odjemalca oziroma uporabnika.
(3) Sistemski operater najmanj enkrat na leto seznani odjemalca s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega
plina. Obvestilo vsebuje vsaj letno porabo zemeljskega plina za
odjemno mesto po posameznih mesecih in navedbo načina pridobitve podatkov o mesečni porabi zemeljskega plina (poraba
je določena na podlagi standardnega obremenitvenega profila
ali na podlagi izmerjenih vrednosti).
(4) Sistemski operater lahko prekine distribucijo zemeljskega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvesti odjemalce.
Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj
sedem dni pred pričetkom del. Če gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred
prekinitvijo.
(5) V primeru nepredvidenih del lahko sistemski operater,
če je to nujno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve
nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov,
začasno prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku

12. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA
34. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu zaračunava
ceno za uporabo omrežja in druge dogovorjene obveznosti v
skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja.
(2) Če sistemski operater opravlja storitve, ki niso krite s
prihodkom iz naslova uporabe omrežja, mora izdati cenik in ga
objaviti na spletni strani.
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mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj
nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
14. ZAMENJAVA DOBAVITELJA
38. člen
(1) Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek,
v katerem končni odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja
zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina v
okviru obstoječe pogodbe o dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja
končni odjemalec obdrži pravico dostopa do distribucijskega
omrežja, ki jo je pridobil s pogodbo o dostopu.
(2) Končni odjemalec, priključen na omrežje zemeljskega
plina, ima pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, ki nastanejo v postopku zamenjave.
39. člen
Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto
se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi
prijavljena pri sistemskem operaterju, na omrežje katerega je
končni odjemalec priključen, do vključno desetega dne predhodnega meseca.
40. člen
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, mora
novemu dobavitelju posredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj
naslednje:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o obstoječem dobavitelju zemeljskega plina,
– podatke o sistemskem operaterju,
– osnovne lastnosti odjemnega mesta (predajno mesto,
identifikacijska številka odjemnega mesta, obremenitveni profil),
– predlagani datum začetka dobave zemeljskega plina od
novega dobavitelja,
– morebitno pooblastilo novemu dobavitelju zemeljskega plina, da v imenu končnega odjemalca uredi zamenjavo
dobavitelja.
(2) Dobavitelji lahko imajo standardizirane vloge za zamenjavo dobavitelja, ki so končnim odjemalcem dostopne na
njihovih spletnih straneh.
41. člen
(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odjemalca, o tem pisno obvesti končnega odjemalca, sistemskega
operaterja, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen,
in obstoječega dobavitelja v treh delovnih dneh po prejemu
vloge.
(2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave dobavitelja.
42. člen
(1) Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti končnega
odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh po
prejemu vloge iz 40. člena tega akta.
(2) Če dobavitelj ne obvesti gospodinjskega odjemalca v
roku iz prejšnjega odstavka se šteje, da ga novi dobavitelj ne
namerava prevzeti.
43. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 41. člena posreduje
novemu dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko številko odjemnega mesta,
– dodeljeno velikost in obdobje zakupa zmogljivosti,
– obremenitveni profil odjema odjemalca.
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44. člen
(1) Novi dobavitelj pošlje podpisano pogodbo o dobavi
končnemu odjemalcu v dveh izvodih v treh delovnih dneh po
prejemu podatkov iz prejšnjega člena. Končni odjemalec prejeta izvoda pogodbe podpiše in enega vrne novemu dobavitelju
najpozneje v osmih delovnih dneh. Če končni odjemalec ne
vrne podpisane pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe in ostaja pri obstoječem dobavitelju.
(2) Ob sklenitvi nove pogodbe o dobavi končni odjemalec
odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Končni odjemalec lahko
pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu uredi odpoved obstoječe pogodbe o dobavi.
(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi novi dobavitelj prijavi v treh delovnih dneh novo pogodbo o dobavi sistemskemu
operaterju tako, da mu posreduje vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o odjemnem mestu,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v
Sm3,
– podatke o novem dobavitelju,
– čas trajanja nove pogodbe o dobavi,
– izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi,
– izjavo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi.
45. člen
Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene več
pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave, sistemski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva vrstni
red prispelih obvestil iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.
46. člen
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen končni odjemalec, odčita stanje merilnih naprav končnega odjemalca, za katere se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke
vključno s podatki o uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih
sistemskih storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred
menjavo, če so povezani z zaračunavanjem teh stroškov
obstoječemu dobavitelju, sistemski operater posreduje obstoječemu in novemu dobavitelju ter končnemu odjemalcu
zemeljskega plina.
(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu nima merilne naprave s tarifno spominsko enoto oziroma sistemski
operater nima zagotovljenega daljinskega prenosa podatkov
z odjemnega mesta, sistemski operater odčita števčno stanje
merilne naprave v petih delovnih dneh pred oziroma po datumu
dejanske zamenjave dobavitelja. Pri določitvi števčnega stanja
merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja se
upošteva standardni obremenitveni profil odjema končnega
odjemalca.
(3) Na podlagi dogovora končni odjemalec sistemskemu
operaterju sporoči števčno stanje merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja.
(4) Končni odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo
pravico preveriti odčitano in dejansko števčno stanje merilne
naprave na lastne stroške.
(5) Stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave,
ki nastanejo sistemskemu operaterju v skladu z aktom, ki ureja
obračunavanje omrežnine, se krijejo iz zneska za meritve.
(6) Če stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave presegajo obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja
zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.
47. člen
Ugotovljeno števčno stanje merilne naprave je stanje,
na podlagi katerega obstoječi dobavitelj končnemu odjemalcu zaračuna dobavljeni zemeljski plin na podlagi obstoječe
pogodbe o dobavi. Števčno stanje merilne naprave je tudi
začetno stanje v zvezi z zemeljskim plinom, ki ga bo dobavil
novi dobavitelj.

Uradni list Republike Slovenije
15. POSEBNA RAZMERJA
48. člen
Skupna kotlovnica z enim odjemnim mestom v večstanovanjski stavbi ali kot del druge stavbe, ki služi večstanovanjski
stavbi kot celoti ali večjemu številu stanovanjskih stavb ali drugim nepremičninam se obravnava kot en končni odjemalec.
49. člen
Sistemski operater sklene za skupno odjemno mesto eno
pogodbo o dostopu s končnim odjemalcem.
50. člen
Sistemski operater izstavlja račune končnemu odjemalcu
skladno s pogodbo o dostopu.
51. člen
Pravne in/ali fizične osebe, ki se v skladu z 48. členom
obravnavajo kot en končni odjemalec, sklenejo z dobaviteljem
zemeljskega plina le eno pogodbo o dobavi zemeljskega plina
za skupno odjemno mesto.
16. POGODBA O DOBAVI
52. člen
(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospodinjski odjemalec oziroma potrošnik, mora vsebovati vsaj:
– naziv in naslov dobavitelja,
– ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
– vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
– vrste morebitnih dodatnih vzdrževalnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in
stroških vzdrževanja,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe
o dobavi,
– kompenzacije in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v
pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,
– načine plačila,
– način reševanja sporov.
(2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni
strani in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Gospodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbenimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku
oziroma pooblaščencu.
53. člen
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o nameravani spremembi pogodbenih pogojev in o pravici do odstopa
od pogodbe o dobavi, če se s spremembo pogodbenih pogojev
ne strinja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje gospodinjskemu odjemalcu najpozneje do vključno drugega dne v
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o vsaki
spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim računom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.
54. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden
način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način,
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.
55. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v
skladu s pogodbo o dobavi.
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56. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja.
Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu obvestila.
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
(1) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta, veljajo, dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do
izteka veljavnosti. Za posamezna pogodbena določila, ki so v
nasprotju s tem aktom, se uporabljajo določila tega akta.
(2) Do odstopa od pogodbe se šteje, da imajo končni
odjemalci do dne poteka roka, do katerega je bila sklenjena
pogodba, sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega
omrežja in pogodbo o dobavi zemeljskega plina.
(3) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi
zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi določila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja.
(4) Obstoječa odjemna mesta, za katera končni odjemalci
ob uveljavitvi teh splošnih pogojev nimajo sklenjenih pisnih
pogodb, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja, oziroma
obstoječe pogodbe ne vsebujejo vseh obveznih sestavin iz
21. člena tega akta, sistemski operater sam uvrsti v ustrezno
odjemno skupino. Sistemski operater razvrsti odjemna mesta
na podlagi odjema na istem odjemnem mestu v preteklem obračunskem obdobju ali odjema na primerljivih odjemnih mestih
(standardni obremenitveni profil).
58. člen
(1) Sistemski operater je dolžan v šestih mesecih po uveljavitvi teh splošnih pogojev končne odjemalce na znani naslov
za posredovanje pošte obvestiti o nadaljevanju pogodbenega
razmerja na podlagi teh splošnih pogojev ter jih obvestiti o
pogojih, pod katerimi jim bo v prihodnje zagotavljal distribucijo
zemeljskega plina, in o možnostih za zamenjavo dobavitelja
zemeljskega plina.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke
o razvrstitvi odjemnega mesta v odjemno skupino v skladu s
četrtim odstavkom 57. člena tega akta ter pri odjemnih mestih
z letnim odjemom zemeljskega plina nad 100.000 Sm3 tudi
največjo distribuirano zmogljivost, ki bo uporabljena za potrebe
obračunavanja omrežnine.
59. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Številka: En.I-45/864/BM
Ravne na Koroškem, dne 21. maja 2008
EVA 2008-2111-0105
Petrol Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

4216.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za
geografsko območje Občine Luče, naselja
Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) EKOEN d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe
dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Občine
Luče, naselja Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji, po
pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za
energijo št. 33 – 13/2007/DT – 36, z dne 11. 2. 2008, izdaja
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SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Luče, naselja
Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe EKOEN d.o.o. (v
nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko območje
Občine Luče (mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim
omrežjem Luče – ureditveno območje 3.15 (UN 12)), naselja Solčava (mikrosistem daljinskega ogrevanja s toplovodnim
omrežjem Solčava) ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji
(mikrosistem Osnovna šola Mozirje in Podrožnik Mozirje).
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe,
ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na
distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijska omrežja za geografska območja, navedena v prvem odstavku, za katera je bila
distributerju toplote podeljena koncesija.
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– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop
do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno
zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja,
povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava
teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.

2. Naloge distributerja toplote

4. Pojmi in definicije

2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;

4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– distribucija toplote:
– distribucija toplotne energije:
– distribucijsko omrežje:
– distributer toplote:
– dostop:
– merilna naprava je:

– odjemalec toplote:

je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave
toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
je prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu po distribucijskem omrežju;
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja
sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda
oziroma do odjemnega mesta;
je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti
dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
uporaba distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine toplote
v dogovorjenem časovnem obdobju;
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto
neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine
vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za
obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe
dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec
toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno
odjemno mesto;
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– odjemno mesto:
– prevzemno mesto:
– priključitev:
– priključni vod:
– toplotna postaja:
– uporabnik:
– varnostni pas distribucijskega
omrežja:
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je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem
toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
je točka na distribucijskem omrežju, v kateri distributer toplote na podlagi pogodbe
z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine toplotne energije;
izvedba fizične povezave priključnega voda distribucijskega omrežja na distribucijsko
omrežje;
je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na
glavnem vodu do toplotne postaje;
je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi
toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje
in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja toploto
v distribucijsko omrežje;
je območje širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov
distribucijskega omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z
NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE S
TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe
distribucije toplote ter na podlagi analize izvajanja distribucije
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju, se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.

(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega
omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj), ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter
podati minimalne tehnične zahteve, katere mora distribucijsko
omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsake tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja, morajo nastale spremembe distribucijskega
omrežja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov,
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali v
območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
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5. Služba stalne pripravljenosti

9. Povzetek tehnoloških postopkov

13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.

18. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje
distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja;
– izgradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (načini spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo);
– zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje
in drugo);
– tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega
omrežja.

6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, elek
tričnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Distribucijsko omrežje je v celoti iz predizoliranih cevi
(Isoplus – flexrohre). Položeno je v peščeni posteljici, dve cevi
paralelno, v globini približno 80 cm. Poleg voda distribucijskega
omrežja poteka kabel za daljinski nadzor mreže, nad vodom
distribucijskega omrežja je v vertikalni oddaljenosti minimalno
10 cm nad cevjo opozorilni trak.
16. člen
(1) Distributer toplote vodi zbirni topografski kataster distribucijskega omrežja. V zbirni topografski kataster distribucijskega omrežja mora distributer toplote vnesti vse izdelane geodetske načrte za novogradnje vodov distribucijskega omrežja,
ki so ali bodo postali njegov sestavni del.
(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor, v
katerem poteka distribucijsko omrežje, je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote pridobiti
potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega omrežja iz zbirnega topografskega katastra distribucijskega omrežja. Če projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje ne pridobi navedenih
podatkov za območje novogradnje, odškodninsko odgovarja za
škodo, ki bi nastala distributerju toplote zaradi posega v prostor.
8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega omrežja
17. člen
(1) Distributer toplote mora takoj, oziroma v najkrajšem
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare,
do katerih pride na distribucijskem omrežju.
(2) Dežurni delavec iz službe stalne pripravljenosti izvede
vse potrebne aktivnosti za preprečevanje materialne škode in
poškodb ljudi. Če gre za večje okvare na distribucijskem omrežju,
motnje v delovanju, poškodbe ali nenadne dogodke, ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega omrežja ali njegovega dela in
jih dežurni delavec ne more odpraviti sam, mora informacije o tem
nemudoma posredovati vodji službe stalne pripravljenosti.
(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na
domu organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti
nujne posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma
motenj na distribucijskem omrežju in organizacijo potrebnih
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
(4) Služba stalne pripravljenosti mora o izrednih dogodkih
poročati zakonitemu zastopniku distributerja toplote.

10. Časovni razpored sistemske kontrole
distribucijskega omrežja
19. člen
(1) Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega omrežja praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna dnevna kontrola distribucijskega omrežja preko
sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja
toplotnih postaj;
– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone);
– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje službe
stalne pripravljenosti.
(2) Hkrati z omenjenimi aktivnostmi distributer toplote z
ustreznim programskim orodjem nadzira trenutne pretoke, tlake
in temperature v mreži in predvidi prihodnje stanje ter izvaja
simulacije na podlagi najnovejših podatkov o stanju v mreži. Na
tej osnovi se lahko tudi določijo kritična mesta distribucijskega
omrežja ter potrebni ukrepi za njihovo sanacijo.
11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
20. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti v
času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je
pričakovati večjo porabo toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
21. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
12. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem
omrežju
22. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, ki
nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, mora
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distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna
popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.

23. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote,
če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje
vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne
energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za
odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.

III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

24. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
13. Ustavitev distribucije toplotne energije
25. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku določenem v
obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih
in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
27. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
28. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.

1. Sistemske storitve
29. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
30. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
31. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan
vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje
ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna
storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko
omrežje oziroma predane iz njega, morajo biti na vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
32. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

33. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so
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(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja ali njegovega
dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
36. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) V primeru, da višja sila distributerju toplote delno ali v
celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot
30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
37. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne
energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter
tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
39. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja in tehnični pogoji za
priključitev na distribucijsko omrežje.
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40. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje
za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v
povezavi z distribucijskim omrežjem. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije
in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja
toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.
41. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Za uporabo toplote
za druge namene se odjemalec toplote in distributer toplote
posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
42. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju
se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru in na podlagi pričakovanega odjema toplote iz distribucijskega omrežja. Sprememba temperature ogrevne vode
na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature je
razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno temperaturo –18°C, kateri je kot priloga sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote, znaša na odjemnem mestu v dovodu 65 °C.
Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer
toplote, znaša na odjemnem mestu v dovodu 90 °C pri zunanji
temperaturi –18 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. SON 1/2008
Luče, dne 30. januarja 2008
EVA 2008-2111-0102
EKOEN d.o.o.
direktor
Rok Suhodolnik l.r.
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Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -18°C

Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -18°C
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Zunanja temperatura (˚C)
Temperatura ogrevne vode na odjemnem mestu v dovodnem vodu (°C)
Temperatura ogrevne vode na odjemnem mestu v povratnem vodu (°C)

Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v
dovodnem vodu je ± 3 °C.
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Poročilo o izidu ponovnih nadomestnih
volitev enega člana Državnotožilskega sveta
izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki so bile
8. oktobra 2008

POROČILO
o izidu ponovnih nadomestnih volitev enega
člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih
državnih tožilcev, ki so bile 8. oktobra 2008
Volilna komisija Vrhovnega državnega tožilstva RS je na
seji dne 13. oktobra 2008, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ponovnih nadomestnih volitvah enega člana
Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki
so bile 8. oktobra ter zapisnika Volilne komisije Vrhovnega
državnega tožilstva o ugotovitvi izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja in izid ponovnih nadomestnih
volitev enega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih
državnih tožilcev:

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni
pogodbi za gozdarstvo Slovenije

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo
Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05, 37/06 in 19/08)
stranki:
GZS – ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO, na strani delodajalcev
in
SINDIKAT GOZDARSTVA SLOVENIJE, na strani delojemalcev
sklepata:

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
in Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi za
gozdarstvo Slovenije
Za 1. členom Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen

I. IZID GLASOVANJA

Predmet urejanja

V volilne imenike je bilo vpisanih: 197 državnih tožilk in
tožilcev ter pomočnikov okrožnih državnih tožilcev (v nadaljevanju: volivci),
s potrdilom so glasovali:
skupaj volivcev:
Glasovalo je skupaj
Oddanih je bilo
Ker so bile prazne oziroma sta bila
prečrtana oba kandidata, so bile
neveljavne

0 volivcev
197 volivcev.
142 volivcev.
142 glasovnic.

4 glasovnice.

Posamezna kandidata za člana Državnotožilskega sveta
izmed vrhovnih državnih tožilcev sta dobila naslednje število
glasov:
Savica PUREBER
29 glasov
Andrej POLAK
109 glasov.

II. IZID VOLITEV
Volilna komisija je na podlagi določb 21. člena Zakona o
državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo ZDT-UPB5,
Uradni list RS, št. 94/07) v zvezi z določbami 25. člena Zakona
o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo ZS-UPB4, Uradni list
RS, št. 94/07), ugotovila, da je za člana Državnotožilskega
sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev izvoljen:
ANDREJ POLAK, roj. 1949, stanujoč Trstenik 62, Golnik.
Št. Dts 101-16/08/CK (VV)
Ljubljana, dne 13. oktobra 2008

Pogodbeni stranki s kolektivno pogodbo avtonomno
urejata pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnih razmerij delavcev pri delodajalcih. Za pravice, obveznosti in
odgovornosti, ki niso urejene s to kolektivno pogodbo, se
neposredno uporablja Zakon o delovnih razmerjih. Določbe
kolektivnih pogodb na širši ravni se za dejavnost gozdarstva
ne uporabljajo«.
2. člen
Aneks začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja
pa se od 1. 9. 2008.
Aneks se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje
za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.

TARIFNA PRILOGA
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. OSNOVNE PLAČE
Višine najnižjih osnovnih bruto plač po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska
dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavnih
za september 2008 so višje za 3,9% in znašajo:
A

Cvetka Kozole l.r.
Vrhovna državna tožilka svetnica
Predsednica volilne komisije
Člani:
Nataša Valentič Kuštra l.r.
Marija Marinka Jeraj l.r.
Branka Stanič l.r.
Lilijana Tomič l.r.

Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva
Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.

Tarifni razred

B

Najnižja osnovna bruto
plača za polni delovni čas
EUR

EUR

I

Enostavna dela

579,40

579,40

II

Manj zahtevna dela

586,45

658,94

III

Srednje zahtevna dela

598,19

745,37

IV

Zahtevna dela

621,69

791,35
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A

Tarifni razred

B

Najnižja osnovna bruto
plača za polni delovni čas
EUR

EUR

V

Bolj zahtevna dela

696,18

812,04

VI

Zelo zahtevna dela

820,32

853,43

VII

Visoko zahtevna dela

923,87

1.052,01

VIII

Najbolj zahtevna dela

1.094,69

1.244,16

IX

Izjemno zahtevna dela

1.308,20

1.487,57

Višine najnižjih osnovnih bruto plač po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska
dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavnih
za januar 2009 so višje za 1,69% in znašajo:
A
Tarifni razred

B

Najnižja osnovna bruto
plača za polni delovni čas
EUR

EUR

I

Enostavna dela

589,19

589,19

II

Manj zahtevna dela

596,36

670,08

III

Srednje zahtevna dela

608,30

757,97

IV

Zahtevna dela

632,20

804,72

V

Bolj zahtevna dela

707,95

825,76

VI

Zelo zahtevna dela

834,18

867,85

VII

Visoko zahtevna dela

939,48

1.069,79

VIII

Najbolj zahtevna dela

1.113,19

1.265,19

IX

Izjemno zahtevna dela

1.330,31

1.512,71

2. USKLADITVE PLAČ
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so najnižje osnovne
bruto plače iz prejšnje točke usklajene z inflacijo v letu 2008 in
predvidevanji za 2009.
3. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust v letu 2009 najmanj v višini 850 € za poln delovni čas in ne več kot določa
podzakonski akt Vlade RS. Izplačilo posameznemu delavcu je
vezano na pravico do letnega dopust, ki se delavcu odmerja v
skladu z ZDR in ZDR-A.
4. PREHRANA MED DELOM
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med
delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim
aktom Vlade RS.
5. PREVOZ NA DELO IN Z DELA
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in
z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta
ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek največ v
višini, ki je določen s podzakonskim aktom Vlade RS.
6. SLUŽBENA POTOVANJA
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju največ do višini, ki je določena s podzakonskim aktom
Vlade RS.
7. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE
Tarifna priloga začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja pa se od 1. 9. 2008. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2009
ko se njena veljavnost podaljša za eno leto kolikor se stranki
kolektivne pogodbe ne dogovorita drugače.
Z dnem, ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list
RS, št. 19/08), sklenjena 12. 2. 2008.
Tarifna priloga se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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8. OSTALO
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice
Združenja za gozdarstvo in Združenje delodajalcev Slovenije,
takoj po podpisu te tarifne priloge zaradi pravočasne uporabe.
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje
za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.

Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva
Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
3. 10. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/8 o tem, da sta
Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna
priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije vpisana
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno
številko 29/1.

4219.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni
potniški promet

Na podlagi Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet
(Uradni list RS, št. 6/07) stranki kolektivne pogodbe sklepata
naslednjo

TARIFNO PRILOGO
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
1. člen
Tarifna priloga velja za čas veljavnosti kolektivne pogodbe.
I. Najnižje osnovne plače in način usklajevanja
2. člen
1. Najnižje osnovne plače od 1. 9. 2008
Tarifni razred

Mesečno v €

Na uro dela v €

I.

382,25

2,20

II.

397,45

2,28

III.

461,97

2,66

VI.

510,36

2,93

V.

572,53

3,29

VI.

676,19

3,89

VII.

762,57

4,38

2. Najnižje osnovne plače od 1. 9. 2008 za vozno osebje znašajo:

Voznik

Mesečno v €

Na uro dela €

Kompenzacija
za čas malice / dan

562,02

3,23

1,17 €

S kolektivno pogodbo na podjetniški ravni se lahko določi,
da se kompenzacija za čas malice na dan uredi drugače.
3. Usklajevanje najnižjih osnovnih plač
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se
za julij vsako leto uskladijo v višini 85 odstotkov predvidene
inflacije od januarja do decembra tekočega leta v primerjavi z
inflacijo od januarja do decembra preteklega leta, ki jo oceni
UMAR v spomladanski napovedi.

Stran

13392 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

(2) Če dejanska inflacija preseže predvideno inflacijo
UMAR, se za januar naslednjega leta najnižje osnovne plače
uskladijo za 85 odstotkov razlike med dejansko inflacijo in
predvideno inflacijo UMAR.
(3) Če dejanska inflacija v predhodnem letu ne doseže
predvidene inflacije UMAR, se pri uskladitvi najnižjih osnovnih plač za julij naslednjega leta 85 odstotkov razlike med
predvideno in dejansko inflacijo odšteje od uskladitvenega
odstotka, izračunanega na način, določen v prvem odstavku
tega člena.
II. Drugi osebni prejemki
3. člen
1. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust znaša 700,00 € oziroma v podjetjih
z izgubo v preteklem poslovnem letu 620,00 €.
III. Povračila stroškov v zvezi z delom
4. člen
1. Povračila stroškov prehrane med delom
(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom za osem
ur znaša 4,00 €.
(2) Za vsako nadaljnjo uro prisotnosti na delu, delavcu
pripada 1/8 zneska iz prejšnjega odstavka.
2. Prevoz na delo in z dela
(1) Povračila stroškov prevoza na delo in z dela se izplačujejo v skladu z določili 44. člena te kolektivne pogodbe.
(2) V primeru, da ni možno ugotoviti prevoznih stroškov
v višini cen javnega avtobusnega prometa, se delavcu izplača
prevoz na delo in z dela za vsak polni kilometer v višini 10%
cene 95-oktanskega bencina.
3. Dnevnice za službena potovanja v tujini ter stroški
nočitev
(1) Dnevnice za potovanja v tujini ter stroški nočitev se
obračunavajo in izplačujejo v višini zgornjega zneska iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Dnevnica za vozno osebje za opravljanje dela v tujini
nad 14 ur kot minimalni standard znaša 40,00 evrov. V primeru, da je za posamezno državo določen nižji znesek od 40,00
evrov po veljavni Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za službena potovanja v tujino Vlade RS, se izplača dnevnica v višini zgornjega
zneska, kot ga določa uredba.
5. člen
Prehodne in končne določbe
Tarifna priloga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008,
razen določbe 3. člena, ki se začne uporabljati 1. 1. 2009.
Ljubljana, dne 19. septembra 2008
Predstavniki delodajalcev:

Predstavniki delojemalcev:

Gospodarska zbornica
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Slovenije
Združenje za promet in zveze Sindikat delavcev prometa in
Predsednik združenja:
zvez
Tomaž Schara l.r.
Generalna sekretarka:
Cvetka Gliha l.r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija prometa in zvez
Predsednica:
Veronika Ermenc l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
30. 9. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005-22 o tem, da je
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 19/1.
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
4220.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2008

41

15.061

409 Rezerve

16.150

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB1
– Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena
Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99,
125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrice ob Sotli na
13. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2008

403 Plačila domačih obresti

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08).

595.657
22.500
358.097
40.639
174.421

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.247.573

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.247.573

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

26.654

9.118

2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
»

III.

A.

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

2.278.327

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.161.513

DAVČNI PRIHODKI

1.080.632
61.747

704 Domači davki na blago in storitve

46.863

NEDAVČNI PRIHODKI

80.881

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

21.014

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

74

1.713

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

741 Prejeta sredstva iz proračuna
iz sredstev prorač. EU

452.378

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.322.305

40

TEKOČI ODHODKI

452.421

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

132.592
19.930
268.688

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

463.893

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

543

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

200.543

916.271

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

440 Dana posojila

49.043

TRANSFERNI PRIHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

751 Prodaja kapitalskih deležev

9.035

200.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

750 Prejeta vračila danih posojil

76

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

–43.978

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

972.022

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
leta 2008

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

700 Davki na dohodek in dobiček

71

v EUR

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

17.536

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

7.000

55

ODPLAČILA DOLGA

7.000

550 Odplačila domačega dolga

7.000
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IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–7.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

43.978

Št.
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
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–50.978

Št. 007-4/2008
Brežice, dne 7. oktobra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

50.978
«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2008.
Št. 410-0002/2008-13
Bistrica ob Sotli, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

BREŽICE
4221.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP), 21., 29., 49., 61. in 62. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 8. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08 in 57/08 – ZLDUVCP), 30. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08), 2. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89,
Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91,
17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00 – odl. US, 61/02 – odl. US,
110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 141., 142. in 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99,
86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 14. redni
seji dne 7. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1. člen
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 32/08) se v drugi točki drugega odstavka
3. člena spremeni tako, da se druga alineja druge točke drugega odstavka 3. člena črta.
2. člen
V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obvezno gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Brežice izvaja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.,
javno podjetje, Kočevarjeva 2, Novo mesto.«
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.

4222.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na
14. seji dne 29. 9. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 703/2 (pot v izmeri
242 m²) in parc. št. 702/12 (pot v izmeri 29 m²) obe vpisani v
vl. št. 281 k.o. Sromlje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-32/2008
Brežice, dne 29. septembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CANKOVA
4223.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova
za leto 2008

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B)
4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06)
in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 15. redni seji
dne 10. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Cankova
za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se spremeni 2. člen in se glasi:
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Št.

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
43

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI

III.
v eurih
Rebalans
2008
1.415.756
1.195.657
1.128.521
1.027.882
80.661
19.978
0
67.136
8.570
905
400

B)
IV.

75

V.

44

1.368
55.893
3.000
0
0
VI.
3.000
6.960
6.960
0
210.139
108.747
101.392
1.427.994
428.406
131.373
24.670
251.443
6.000
14.920
476.756
25.750
290.813
54.250
105.943
0
472.603

C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII–VIII–IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31. 12. 2007
9009 Splošni sklad za drugo

13395
472.603
50.230
0

7.840
42.390
–12.238

5.000
5.000
0
0
5.000

0
0
0
0
0

0

5.000
0
0
0
19.100
19.100
19.100
–26.338
–19.100
12.238
26.338
26.338

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na oglasni deski Občine Cankova.«
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3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-06/2008
Cankova, dne 10. oktobra 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
4224.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
»stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih
Toplicah

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dolenjske Toplice dne
7. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
»stanovanjsko naselje Cviblje«
v Dolenjskih Toplicah
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta »stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih Toplicah, ki ga je izdelal GPI d.o.o., pod št. LN-17/2008,
v septembru 2008.
2. člen
Dokumenta iz 1. člena tega sklepa se javno razgrneta v
času od 20. oktobra do 21. novembra 2008, v prostorih Občine
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplicah in sicer
v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice
(2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih,
torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do
16.30 ure in petkih od 8.00 do 13.00 ure.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka in sicer v sredo, 5. novembra 2008,
ob 17.00 uri, v veliki dvorani Kulturno kongresnega centra
Dolenjske Toplice.
4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju občinskega podrobnega
prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske Toplice,
Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice oziroma jih podajo ustno na
zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane
in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2008-9
Dolenjske Toplice, dne 7. oktobra 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Uradni list Republike Slovenije
DRAVOGRAD
4225.

Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveni
zavod vrtec Dravograd

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08) je Občinski svet Občine Dravograd
na redni seji dne 2. 10. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vzgojno varstveni zavod
vrtec Dravograd
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo
in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem in
izpis otrok iz vrtca.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo. Vrtec
sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta,
vendar ne mlajših od 11 mesecev.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi pisnih prijav vse leto.
Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom
koledarskega leta. Starši oziroma zakoniti zastopniki, ki želijo
otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vpisnico
oddati najkasneje do konca razpisnega roka.
Vrtec objavi javni razpis za novo šolsko leto v mesecu
maju.
Vpisnico za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma
zakoniti skrbniki otroka na upravi vrtca.
Vpisnico za sprejem predšolskega otroka lahko vlagatelji
dvignejo na upravi vrtca, dostopna pa je tudi v elektronski
obliki.
III. ODLOČANJE O SPREJEMU OTROK
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali za to posebej pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu
prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu komisija za sprejem
otrok (v nadaljevanju komisija).
Odločbo o sprejemu otroka v vrtec za novo šolsko leto
prejmejo starši oziroma zakoniti zastopniki, ob izpolnjevanju
vseh pogojev za vpis otroka v vrtec.
5. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami, za katere so starši oziroma zakoniti zastopniki priložili
odločbo o usmeritvi in tisti, za katere starši oziroma zakoniti
zastopniki predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok iz prvega odstavka
tega člena, sta ravnatelj ali komisija za sprejem otrok dolžna
preveriti njihovo resničnost.
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Št.

IV. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– ravnatelj vrtca ali za to pooblaščena oseba, ki ima
opravljen preizkus iz Zakona o upravnem postopku (ZUP),
predsednik,
– predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev in
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan/-ja.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije
ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr: center za socialno
delo, Zavod RS za šolstvo, patronažno službo in druge).
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
7. člen
Sklic komisije opravi ravnatelj.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji o kateri
se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Komisiji predseduje predsednik, ki vodi postopek v skladu
z ZUP.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v
skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih
in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
9. člen
Seje komisije sklicuje predsednik praviloma enkrat letno
oziroma po potrebi.
10. člen
O poteku dela komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati
najmanj naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– število prostih mest v vrtcu in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok po
posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po
letnikih rojstva;
– poimenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po
posameznem kriteriju v posameznem programu ter starostnem
obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila
točk od najvišjega števila do najnižjega ter oznako, kateri otroci
so sprejeti in kateri ne. Navedeno se obravnava kot sestavni
del arhivskega izvoda zapisnika.
Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca. En izvod zapisnika vrtec posreduje občini ustanoviteljici.
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Kriterij

3.
4.
5.
6.

Število
točk
Družina ima stalno prebivališče v Občini
20
Dravograd.
Zaposlenost obeh staršev oziroma starša,
20
če otrok živi v enoroditeljski družini v Občini
Dravograd.
Sprejem dvojčkov ali trojčkov, s stalnim
10
prebivališčem v Občini Dravograd.
V vrtec je že vključenih več otrok iz iste
10
družinske skupnosti.

12. člen
Komisija s sklepom določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz predhodnega člena
tega pravilnika in odloči o številu sprejetih otrok.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva postopek izločevanja po vrstnem redu kriterijev iz prejšnjega člena pravilnika.
Staršem oziroma zakonitim zastopnikom, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec z novim šolskim letom za njihovega otroka ni dolžan zagotoviti prostega
mesta v isti oziroma izbrani enoti.
13. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi
doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi
premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem
redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep
podpiše predsednik komisije.
Komisija staršem oziroma zakonitim zastopnikom izda
odločbo.
Zoper odločitev komisije lahko starši oziroma zakoniti
zastopniki v 8 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na Svet
vrtca Dravograd.
Svet vrtca Dravograd mora o pritožbi odločiti v 30 dneh
po prejemu pritožbe.
14. člen
Vrtec mora staršem oziroma zakonitim zastopnikom na
njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je
odločala o sprejemu otrok v vrtec.
15. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki in vrtec medsebojna
razmerja uredijo s pogodbo.
Vrtec po pravnomočnosti odločbe o sprejemu otroka pripravi pogodbo in jo skupaj z obvestilom, v katerem navede
rok podpisa pogodbe, posreduje staršem oziroma zakonitim
zastopnikom. Rok podpisa pogodbe ne sme biti krajši od 8 dni
od prejema pogodbe.
Če starši oziroma zakoniti zastopniki ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec se šteje, da so umaknili vlogo
za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi
postopka vpisa otroka v vrtec.

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
11. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi
naslednjih kriterijev:
Kriterij

1.
2.

Število
točk
Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v
30
preteklem šolskem letu in ni bil
sprejet, ker ni bilo prostora.
Otrok, ki se vpisuje v vrtec zadnje leto pred
30
vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil odložen
vstop v osnovno šolo.

VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS OTROK
16. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa
v osnovno šolo.
Otroci iz čakalne liste, katerih starši oziroma zakoniti
zastopniki sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo
na podlagi nove vloge.
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci iz čakalne
liste, po prednostnem vrstnem redu, razen če se vpiše otrok
s posebnimi potrebami, oziroma otrok, za katerega je CSD
izdal potrdilo o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja
družine.
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Obrazci o izpisu so vedno na razpolago pri vzgojiteljici
oddelka. Izpolnjene obrazce morajo starši oziroma zakoniti
zastopniki oddati na upravi vrtca, najmanj petnajst dni pred
želenim izstopom.
VII. ŠTEVILO OTROK V ODDELKIH
Število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega
obdobja se lahko poveča za največ dva otroka.
VIII. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika se sprejemajo
po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
list Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2008-41
Dravograd, dne 2. oktobra 2008
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

4226.

Uradni list Republike Slovenije
GRAD
4227.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UBP2 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06
in 79/08) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS,
št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad
na 15. redni seji dne 9. oktobra 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene
enote vrtca Grad
1.
Ekonomska cena na otroka za celodnevno varstvo do
10 ur, od 1. do 6. leta starosti, znaša mesečno 376,00 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2008.
Št. 600-980/08-OS
Grad, dne 10. oktobra 2008
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 16. člena
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06)
je Občinski svet Občine Dravograd na 17. redni seji dne 2. 10.
2008 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2008
1. člen
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Center za socialno delo Dravograd.
2. člen
Ekonomska cena na uro opravljene storitve znaša
12,51 EUR. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna
Občine Dravograd v višini 6,25 EUR ter subvencijo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v višini 4,72 EUR. Prispevek uporabnika znaša
1,54 EUR na efektivno uro.
3. člen
Upravičenost cene se ugotavlja na podlagi polletnega
pregleda realizacije storitev pomoč družini na domu.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2008.
Št. 0071-0024/2007-41
Dravograd, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Sklep o določitvi ekonomske cene
vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

KRANJ
4228.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za morfološke celote Dobrave, Sorško polje,
Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove
Golnika

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke
celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško
hribovje in urbanistične zasnove Golnika
I.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (v nadaljevanju: spremembe PUP podeželje).
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
PUP podeželje
V Mestni občini Kranj se, razen v območju urbanistične
zasnove mesta Kranja, posegi v prostor izvajajo na podlagi
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote
Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične
zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – popr.,
16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popr. in 64/08 – obvezna
razlaga).

Uradni list Republike Slovenije
Spremembe in dopolnitve je potrebno pripraviti zaradi
novih razvojnih interesov občanov, v skladu s spremembo
planskih aktov predvidenih širitev oziroma preselitev razvojno perspektivnih kmetij in uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona ograditvi objektov (Uradni list RS,
št. 127/07 – ZGO 1B) ter njegovih podzakonskih aktov.
III. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na uskladitev z
ZGO 1B se izvedejo na celotnem območju PUP podeželje, določbe za posamezne vrste posegov v prostor pa se spremenijo
in dopolnijo v naslednjih naseljih: Goriče, Letenice, Tenetiše,
Kokrica, Suha, Predoslje, Britof, Pševo, Žabnica, Hrastje, Breg
ob Savi, Jama in Praše.
IV. Način pridobitev strokovnih rešitev
Izdelava variantnih strokovno rešitev ni predvidena.
V. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek sprememb PUP podeželje se bo vodil v skladu
z zakonom o prostorskem načrtovanju in sicer bo določbah, ki
urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem
sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– objava sklepa o pripravi sprememb PUP podeželje
– september 2008,
– izdelava osnutka sprememb PUP podeželje – 30 dni po
podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku
sprememb PUP podeželje – 30 dni po prejemu osnutka; v
navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb PUP podeželje – 30 dni po pridobitvi smernic, v primeru, da je potrebno
izdelati CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim
osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni
preveri ustreznost okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sprememb PUP podeželje – 30 dni,
– prva obravnava odloka o spremembah odloka PUP
podeželje na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s
stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga sprememb PUP podeželje – 30 dni
po sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo
pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja
prostora, v 30 dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb PUP Kranj na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah
odloka PUP podeželje (druga obravnava) na Svetu MOK in
objava v Uradnem listu RS.
VI. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb PUP podeželje sodelujejo s posredovanjem smernic,
strokovnih podlag ter mnenj so:
A) Ministrstva in organi v njihovi sestavi:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
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6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
7. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje – Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
B) Nosilci javnih pooblastil:
9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
13. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
14. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana;
15. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb PUP podeželje se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.
VIII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne
občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0060/2008-48/02
Kranj, dne 22. septembra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

4229.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
morfološko celoto urbanistične zasnove mesta
Kranja

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko
celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
I.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto
urbanistične zasnove mesta Kranja (v nadaljevanju: spremembe PUP Kranj).
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II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
PUP Kranj
V območju mesta Kranja in njegovih primestnih naseljih
se posegi v prostor izvajajo na podlagi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove
mesta Kranja (Uradni list RS, št.: 72/04, 79/04 – popr., 68/05,
22/06 – popr., 138/06 – popr., 16/07 – avtentična razlaga in
22/08 – popr.).
Spremembe in dopolnitve je potrebno pripraviti zaradi
novih razvojnih interesov občanov, v skladu s spremembo
planskih aktov predvidenih širitev oziroma preselitev razvojno perspektivnih kmetij in uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona ograditvi objektov (Uradni list RS,
št. 127/07 – ZGO 1B) ter njegovih podzakonskih aktov.
III. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na uskladitev z
ZGO 1B se izvedejo na celotnem območju PUP Kranj, določbe
za posamezne vrste posegov v prostor pa se spremenijo in
dopolnijo v naslednjih makrocelotah: Kokrica, Britof, Jedro,
Primskovo, Planina, Drulovka, Labore, Bitnje, Stražišče, Zlato
polje, Rupa in Kranj sever.
IV. Način pridobitev strokovnih rešitev
Izdelava variantnih strokovno rešitev ni predvidena.
V. Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek sprememb PUP Kranj se bo vodil v skladu z
zakonom o prostorskem načrtovanju in sicer bo določbah, ki
urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem
sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– objava sklepa o pripravi sprememb PUP Kranj – september 2008,
– izdelava osnutka sprememb PUP Kranj – 30 dni po
podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku
sprememb PUP Kranj – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb PUP Kranj
– 30 dni po pridobitvi smernic, v primeru, da je potrebno izdelati
CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki
se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni preveri
ustreznost okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sprememb PUP Kranj – 30 dni,
– prva obravnava odloka o spremembah odloka PUP
Kranj na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s
stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga sprememb PUP Kranj – 30 dni po
sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo
pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja
prostora, v 30 dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe
sprememb PUP Kranj na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah
odloka PUP Kranj (druga obravnava) na Svetu MOK in objava
v Uradnem listu RS.
VI. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb PUP Kranj sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
A) Ministrstva in organi v njihovi sestavi:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
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2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek
območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9,
4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
7. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje – Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
B) Nosilci javnih pooblastil:
9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
12. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
13. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
14. Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana;
15. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb PUP Kranj se financira iz proračuna
Mestne občine Kranj.
VIII. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne
občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0061/2008-48/02
Kranj, dne 22. septembra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

KRŠKO
4230.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za
podjetništvo in turizem Krško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US RS, 8/96, 18/98 – odločba US RS
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski
svet Občine Krško na 24. seji dne 2. 10. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Center
za podjetništvo in turizem Krško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanovitelj) usklajuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški
center Krško (Uradni list RS, št. 8/98, 24/01, 127/03) v skladu
z veljavno zakonodajo in spremembami, ki so vezane na dodatno dejavnost Podjetniškega centra Krško iz področja turizma.
Zaradi dodatne dejavnosti obstoječega javnega zavoda iz področja turizma se spremeni naziv javnega zavoda Podjetniški
center Krško v javni zavod Center za podjetništvo in turizem
Krško (v nadaljevanju: zavod), ki je pravni naslednik javnega
zavoda Podjetniški center Krško.
2. člen
Namen zavoda je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija na področju podjetništva in turizma na območju Občine
Krško.
3. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime, sedež in pravni status zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– splošne akte zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda in ustanovitelja,
– druge določbe v skladu z zakonodajo.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
4. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
5. člen
(1) Ime javnega zavoda je: Center za podjetništvo in
turizem Krško.
(2) Skrajšano ime zavoda je: CPT Krško.
(3) Sedež zavoda je: Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
(4) Zavod lahko posluje in deluje tudi na drugih lokacijah.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, ki so določene z zakonom, tem
odlokom in statutom zavoda.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju podjetništva
kot javno službo:
– zasnova programa izvedbe spodbujanja razvoja podjetništva,
– splošno podjetniško svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom (informiranje podjetnikov o ustanovitvi
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novega podjetja, preveritev poslovne ideje, izbira statusne
oblike, itd.),
– osnovno svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom o možnostih pridobivanja finančnih virov,
– svetovanje glede izbora vrste razpisov in podrobnosti
zahtev za prijave na razpise,
– spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko
tehnoloških podjetij,
– spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu,
– splošno svetovanje in promocija lokalnega podjetniškega okolja tujim vlagateljem,
– organiziranje in izvajanje promocije podjetništva,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev in drugih dogodkov,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov Regionalnega razvojnega programa regije Posavje na področju podjetništva na območju Občine Krško,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,
državnimi in mednarodnimi institucijami javnega, zasebnega
in društvenega sektorja na področju podjetništva.
8. člen
Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju turizma kot
javno službo:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma,
– zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi,
– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov iz področja
turizma,
– spodbujanje razvoja in oblikovanje celovitih turističnih
proizvodov in turistične ponudbe,
– organiziranje, vodenje, koordiniranje dela ter izvajanje
nadzora nad lokalnimi turističnimi vodniki,
– organiziranje in izvajanje izobraževanj, delavnic in tečajev za akterje na področju turizma,
– organiziranje, izvajanje, vodenje ter nadzor nad dejavnostjo Turistično informacijskih centrov na območju Občine
Krško,
– spodbujanje povezovanja in sodelovanja z nosilci turistične ponudbe na lokalnem nivoju,
– spodbujanje in organiziranje skupnih prireditvenih dejavnosti in drugih dogodkov,
– koordiniranje in izdelava letnega/obdobnega koledarja
prireditev,
– urejanje vsebin turističnega spletnega portala in drugih
elektronskih medijev,
– statistično obdelovanje in analiziranje podatkov o turističnem prometu, o kakovosti ponudbe in zadovoljstvu gostov,
– izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na
področju turizma,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih aktivnosti in stikov z javnostjo na področju turizma,
– organiziranje in izvajanje skupnih promocijskih nastopov na sejmih ali drugih predstavitvah doma in v tujini,
– spodbujanje razvoja in raziskovanj z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe za ciljne skupine
in trge,
– upravljanje javne turistične infrastrukture, ki jo na zavod
v upravljanje prenese ustanovitelj,
– urejanje in vzdrževanje neprometne turistične signalizacije,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,
državnimi in mednarodnimi institucijami javnega, zasebnega
in društvenega sektorja na področju turizma.
9. člen
Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju podjetništva
in turizma kot tržno dejavnost:
– specializirana svetovanja in tehnična priprava investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise itd. po
naročilih podjetij in ostalih naročnikov,

Stran

13402 /

Št.

99 / 17. 10. 2008

– izvajanje drugih storitev za naročnike,
– prodaja turističnih storitev in proizvodov, ki niso brezplačni (spominki, literatura, promocijski izdelki itd.),
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega
območja.
10. člen
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo,
opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno
dejavnost in so potrebne za njegov obstoj.
11. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
M/70.220
G/46.190
G/47.190
G/47.610
G/47.621
G/47.622
G/47.630
G/47.789
J/58.110
J/58.130
J/58.140
J/58.190
J/59.200
J/62.020
J/62.030
J/63.110
J/63.120
J/63.910
J/63.990
M/69.200
M/70.210
M/72.200
M/73.110
M/73.200
M/74.200
M/74.300
M/74.900
N/79.110
N/79.120
N/79.900
N/82.110
N/82.190
N/82.300
O/84.130
P/85.590

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenje
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
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R/90.040
R/91.030
R/93.299
S/94.110

Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Varstvo kulturne dediščine
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
V. ORGANI ZAVODA
12. člen

Organa zavoda sta:
1. Svet zavoda,
2. Direktor.
1. Svet zavoda
13. člen
(1) Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje sedem članov in
je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski
svet Občine Krško,
– enega predstavnika uporabnikov – gospodarstvenika, ki
ga imenuje GZS – Območna zbornica Posavja,
– enega predstavnika uporabnikov – podjetnika, ki ga
imenuje Območna obrtno podjetniška zbornica Krško,
– enega predstavnika delavcev zavoda.
(2) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta z možnostjo
ponovne izvolitve.
2. Direktor
14. člen
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in
strokovnost dela zavoda. Direktor lahko opravlja tudi strokovne
naloge iz dejavnosti zavoda, kot redne delovne naloge.
(3) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Svet zavoda na
podlagi javnega razpisa pod pogoji in po postopku določenim v
statutu zavoda in s soglasjem ustanovitelja.
(4) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje osnovne zahteve:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo
po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke (2.
bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– pozna delo na področju podjetništva ali turizma,
– je državljan Republike Slovenije,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
(5) Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.
15. člen
Podrobnejša določila o pogojih, postopku imenovanja oziroma izvolitve in razrešitve, pristojnostih in nalogah ter načinu
dela organov zavoda iz 8.–10. člena tega odloka, se določijo
v statutu zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
16. člen
Podrobnosti v zvezi z delovanjem in organizacijo zavoda,
ki jih ne ureja ta odlok, opredeli zavod v statutu, ki ga sprejme
Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, in v drugih splošnih
aktih, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, katerih sprejem je v pristojnosti sveta zavoda
oziroma direktorja zavoda in so v skladu z veljavnimi predpisi
in odlokom o ustanovitvi.
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VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

dela,

17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega programa
– iz državnih in mednarodnih razpisov,
– iz drugih javnih virov,
– s prodajo storitev in blaga na trgu,
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.

18. člen
Na podlagi sprejetega proračuna ustanovitelja in letnega
programa dela zavoda skleneta ustanovitelj in zavod letno
pogodbo, s katero opredelita letni obseg financiranja zavoda
za dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu.
19. člen
Zavod mora zaradi preglednosti finančnih odnosov in
ločenega evidentiranja različnih dejavnosti voditi ločene računovodske evidence za dejavnost javne službe in za tržno
dejavnost.
20. člen
Plače zaposlenih v zavodu se določajo po predpisih, ki
veljajo za javni sektor, vse do sprejema področne zakonodaje
in kolektivne pogodbe.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
21. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko zavod uporablja le za
opravljanje in razvoj svojih dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki odloča, na predlog direktorja, Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
(2) O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je
ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na
podlagi predloga sveta zavoda.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA IN USTANOVITELJA
22. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi
razpolaga. Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu
in za svoj račun.
(2) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne
more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali
le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja
ustanovitelja.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za delovanje zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja iz tržne dejavnosti za
druge naročnike.
23. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in imenuje
predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda, ki jih imenuje Občinski svet Občine Krško,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s programi
ustanovitelja za področje dela za katerega je ustanovljen,
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– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda v
skladu z letnim programov dela zavoda,
– spremlja in nadzira delo ter namembnost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– izvaja druge naloge in obveznosti, določene z zakonom,
tem odlokom in drugimi predpisi.
24. člen
Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju letnega programa zavoda, rezultatih poslovanja in porabi finančnih sredstev, vendar najkasneje do 1. marca za preteklo leto,
– pravočasno na poziv ustanovitelja posreduje ustanovitelju ovrednoten program dela za naslednje proračunsko leto,
– sodeluje pri programih ustanovitelja za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, ki jih potrebuje za
uresničevanje javnega interesa na področju turizma in podjetništva,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda ter statistične namene,
– izvaja druge naloge in obveznosti, določene z zakonom,
tem odlokom in drugimi predpisi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Sedanji člani Upravnega odbora javnega zavoda Podjetniški center Krško in direktor javnega zavoda Podjetniški
center Krško, ki jim mandat še ni potekel, delujejo v obstoječi
sestavi do izteka mandata.
Ime organa Upravni odbor javnega zavoda Podjetniški
center Krško se, z dnem uveljavitve tega odloka, preimenuje v
Svet javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško.
26. člen
Zavod mora v skladu s tem odlokom uskladiti statut in
druge splošne akte zavoda najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško (Uradni list
RS, št. 8/98, 24/01 in 127/03).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007-O403
Krško, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4231.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na
nepremičninah parc. št. 1447/2 in parc.
št. 1448/2, k.o. Kostanjek in o prodaji
predmetnih nepremičnin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS
in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet
Občine Krško na 24. seji dne 2. 10. 2008 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 1447/2 in parc. št. 1448/2, k.o. Kostanjek
in o prodaji predmetnih nepremičnin
I.
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1447/2
– pot v izmeri 4 46 m2 in parc. št. 1448/2 – pot v izmeri 2 31 m2,
ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 491, k.o. Kostanjek
in sta javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v
korist Občine Krško se nepremičnini parc. št. 1447/2 in parc.
št. 1448/2, k.o. Kostanjek prodata z neposredno pogodbo zainteresirani osebi Bogovič Mariji, Ravne pri Zdolah 49, Krško,
in sicer v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
III.
Nepremičnini se prodata po ocenjeni vrednosti, ki v neto
znesku znaša 338,50 EUR in jo je določila družba »Hiša
nepremičnin Žarko Povše s.p., Smolenja vas 78, Novo mesto«, s »poročilom ocene vrednosti nepremičninskih pravic«,
št. 06/07/101-1 z dne 18. 6. 2007 (revalorizirano dne 10. 9.
2008).
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 478-78/2006-O507
Krško, dne 2. oktobra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

NOVA GORICA
4232.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 ZJZP in 14/07 – ZSDPO) ter 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 9. oktobra 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2008
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o prpračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 32/07, 33/08), ki se pravilno glasi:
»
I.
A.
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

36.989.312
31.130.049

70

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)

20.297.712
14.239.000
4.430.320
1.628.392
10.832.337
9.049.725
12.000
92.041
58.030
1.620.541
2.463.133
72.826
2.390.307
342.835
342.835
3.053.295
1.424.319

1.628.976
37.904.178
8.338.831
1.982.044
330.424
5.778.564
247.799
11.955.896
384.843
4.668.171
1.905.252
4.997.630
10.572.479
10.572.479
7.036.972

3.654.964
3.382.008
–914.866

–977.612

10.835.322
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B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
IX.

X.
XI.
XII.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

245.000
245.000
170.000
75.000
96.440
96.440

96.440
148.560
0
0
0
–766.306
0
914.866
766.306
«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-3/2008
Nova Gorica, dne 9. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
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na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem, za
obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998, 2004, 2008 (Uradni list
RS, št. 63/00, 81/04, 99/08), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Ravne – III. faza – v nadaljevanju
OPPN.
(2) OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Ravne
na Koroškem, pod št. projekta 12/07-SG, z datumom december
2007.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o OPPN iz prejšnjega člena določa: ureditveno
območje podrobnega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost
izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za celostno
ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo
okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, vplive in povezave s sosednjimi območji, dopustnost
odstopanja od načrtovanih rešitev in druge pogoje za izvajanje
tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in grafični del.
Grafični del vsebuje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela občinskega prostorskega načrta
Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
Zazidalna situacija
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
Prikaz ureditev potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave, varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami vključno z varstvom pred
požarom
Načrt parcelacije

M 1:25000
M 1:1000
M 1:5000
M 1:1000

M 1:1000

M 1:1000
M 1:1000

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

RAVNE NA KOROŠKEM
4233.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07)
je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 18. redni seji
dne 24. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovna cona Ravne – III. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sprejem)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne

3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območje OPPN je namenjeno za gradnjo objektov in
naprav za potrebe proizvodno storitvenih in drugih dejavnosti
(industrijsko območje, mešano območje, stanovanjsko območje) ob upoštevanju obstoječe grajene strukture. Na območju je
predvidena ureditev prometnih površin, javnih površin (zelenic,
zasaditev ipd.) in druge gospodarske javne infrastrukture.
(2) Posamezne poslovne dejavnosti niso predpisane, vendar so dovoljene le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive
in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih
meja in ravni.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN meji na območje Občine Prevalje,
obsega prostor skupne površine ok. 17 ha in zajema naslednja
zemljišča:
k.o. Dobja vas: *6, *9, *25, *30, *97, *156, *157, 1/2, 2/1,
2/2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11,
6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 7/1,
7/2, 8, 9, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 14/1, 16/2, 16/3,
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21/3, 81/2, 82/1, 89/2, 89/3, 90/1, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4,
92/5, 92/6, 94/1, 94/2, 96/1, 97, 98, 99, 101/1, 101/5, 101/6,
101/8, 101/9, 102/1, 102/2, 102/4, 102/5, 102/6, 105/2, 106/1,
106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8,
108, 109/1, 114, 129/3, 135/2, 136/2, 138/1, 138/3, 138/6,
139/1, 139/3, 139/5, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6,
141/7, 141/8, 144/1, 144/2, 145/1, 148/1, 148/4, 148/5, 150,
155, 250/1, 250/3, 252/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/8,
269.
(2) Meja območja OPPN ter vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnih prilog
(načrt območja OPPN v M. 1:1000).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(urbanistična zasnova območja)
(1) Celotno območje OPPN je razdeljeno v tri cone namenske rabe zemljišč:
– Cona PI (proizvodne površine) na vzhodni strani območja, ki se navezuje na obstoječi coni O2 in O3 v Dobji vasi,
– Cona MO (mešano območje proizvodno storitvenih
in servisnih dejavnosti, vključno z obstoječimi stanovanjskim
objekti), ki se nahaja vzdolž regionalne ceste G2 112 Dravograd–Poljana,
– Cona SS (stanovanjsko območje), ki se nahaja na južnem delu območja urejanja.
(2) Glede na dejstvo, da investitorji še niso znani, urbanistična zasnova območja predvideva koridorje cestne in
komunalne infrastrukture kot zemljišča, namenjena izključno
javni rabi ter območja stavbnih zemljišč, na katerih je dovoljena
gradnja objektov, ki jih je glede na potrebe investitorjev možno
združevati. OPPN podaja robne pogoje glede postavitve in oblikovanja objektov, ki še vedno zagotavljajo celovito urbanistično
obravnavo območja.
Vsa stavbna zemljišča morajo imeti zagotovljen dostop
do javne ceste in možnost direktne priključitve na komunalno
infrastrukturo. Obvezne so gradbene linije objektov oziroma
glavne smeri fasad (praviloma vzdolž dovoznih cest) ter odmiki
od javnih cest in infrastrukture, v notranjosti parcel pa se objekti
glede na potrebe poljubno širijo oziroma zožijo glede na svojo
funkcijo. Prav tako je možno združevati objekte ali stavbna
zemljišča v primerih, ko investitor potrebuje prostor za večje
prostorske posege.
Zaradi tega so v grafičnih prilogah meje med posameznimi stavbnimi zemljišči določene le informativno. V grafičnih
prilogah so določena območja grajenega javnega dobra ter
maksimalna meja zazidljivosti stavbnih zemljišč glede na minimalne odmike od cestne in komunalne infrastrukture.
Stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna višina
ter kota pritličja objektov z usmeritvami za zunanjo ureditev
parcel.
(3) Celotno območje je razdeljeno na dva dela, in sicer
severno in južno od glavne ceste G2 112 Dravograd–Poljana,
odsek Dobja vas. Napajanje severnega dela območja se v prvi
fazi izvaja preko obstoječega križišča do obstoječe Poslovne
cone Ravne. Dovozna cesta do poslovne cone se rekonstruira
ter se izvede novo križišče za napajanje vzhodnega in zahodnega dela območja. V drugi fazi se obstoječe križišče preuredi
v krožno križišče, z dograditvijo dodatne priključne ceste na
južno stran.
Skrajni vzhodni del območja, namenjen storitvenim dejavnostim, se bo prav tako napajal preko obstoječega križišča, ki
se preuredi v krožno križišče, z dograditvijo severne priključne
ceste.
Na vzhodnem delu območja urejanja – območje PI, se
upošteva urbanistična zasnova obstoječe obrtne cone, z navezavo na predvidene dovozne ceste v coni O2 in O3.
Na zahodnem delu se območje MO navezuje na območje
cone O1. Dostop do območja se uredi z novo dovozno cesto.
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Mešano območje prav tako zapolnjuje prostor med PI in
glavno cesto na severni strani oziroma med glavno cesto in
stanovanjskim območjem na južni strani. V tem prostoru so
vključeni tudi obstoječi stanovanjski objekti.
Poslovno stanovanjski objekti so dovoljeni le na skrajnjem
zahodnem delu območja OPPN (trikotni prostor, omejen z reko
Mežo ter cestami z oznako 9 in 8a).
Stanovanjsko območje SS je predvideno na skrajnjem južnem delu cone – navezava na obstoječe stanovanjske objekte.
(4) Zasnova predvideva izgradnjo objektov za poslovne namene različnih velikosti, glede na potrebe investitorjev.
Objekti bodo locirani ob upoštevanju terenskih razmer, obstoječih in predvidenih infrastrukturnih vodov in naprav ter gradbenih linij ob dovoznih cestah.
(5) Prostor ob glavni cesti G2 se rezervira za dejavnosti
terciarnega značaja – navezava na obstoječe tovrstne dejavnosti na južni strani glavne ceste.
(6) Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna
oprema, ki bo priključena na obstoječe infrastrukturne vode in
naprave, ki so zgrajeni na tem območju, oziroma bo priključena
na javno infrastrukturo območja v Dobji vasi.
6. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)
(1) Tlorisna velikost poslovnih objektov je pogojena s
funkcionalno zasnovo objektov in velikostjo stavbnih zemljišč,
min. širina objektov znaša 10 m.
(2) Dovoljeno je povezovanje posameznih stavb v obliki
vrstne gradnje oziroma združevanje parcel ob upoštevanju
maksimalne zazidljivosti parcel.
(3) Etažnost poslovnih objektov: območje IP – višina do
kapi maksimalno 15,0 m nad niveleto pritličja, območje MO
– maksimalno P+2, višina do kapi maksimalno 12,0 m nad
niveleto tal pritličja.
(4) Na severi strani glavne ceste G2 112 se za objekte
terciarnega značaja dovoli tudi višja višina – do maksimalno
18 m nad niveleto tal pritličja.
(5) Najnižja dopustna višina poslovnih objektov je določena z višino 4,0 m do kapi nad nivojem zunanjega terena.
(6) Tlorisna velikost stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov se mora prilagoditi velikosti parcel, ob upoštevanju odmikov od javnega grajenega dobra in sosednjih parcel.
(7) Etažnost stanovanjskih objektov (vrstni objekt v coni
SS) in poslovno stanovanjskih objektov je dovoljena P+1+M
oziroma višina kapi maksimalno 7,0 m nad niveleto tal pritličja.
(8) Podkletitev objektov ni predvidena, izjemoma je dovoljena podkletitev v vzhodnem delu cone MO glede na višinsko
razliko v terenu (objekti terciarnega značaja) ter stanovanjskih
objektov (območje SS).
(9) Oblika strehe novih objektov: simetrična dvokapnica,
enokapnice oziroma ravne strehe, naklona strešin do 25º,
strešno konstrukcijo je dovoljeno tudi rahlo ukrivljati. Strehe
poslovnih objektov ob glavni cesti G2 112 in glavni dovozni
cesti 2B so dovoljene kot ravne strehe oziroma poševne strehe,
skrite za horizontalnim vencem.
7. člen
(višinske kote)
Kota tal pritličja posameznih objektov se morajo prilagajati
niveleti dovoznih cest do le-teh ter z niveleto zunanjega terena
glede na zagotavljanje ustrezne varnosti pred visokimi vodami
reke Meže.
8. člen
(gradbene linije, odmiki)
log.

(1) Gradbene linije objektov so razvidne iz grafičnih pri-

(2) Gradbene linija objektov so praviloma vzporedne z
dovoznimi cestami.
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(3) Odmiki objektov od glavne ceste G2 112 morajo znašati min. 10,0 m, odmiki od glavnih dovoznih cest (cesta 1A,
2B) morajo znašati min. 8,0 m, odmiki od ostalih internih dovoznih cest pa morajo znašati min. 5 m.
(4) Odmiki objektov od parcelnih meja sosednjih zemljišč
morajo znašati min. 4,0 m.
(5) Odmiki objektov od zgornjega roba regulirane struge
Likevičevega potoka morajo znašati min. 5,0 m, od vodnega
zemljišča reke Meže pa min. 15,0 m.
(6) Odmiki objektov od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi
predpisi.
9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Skupni pogoji za oblikovanje in konstrukcijo objektov:
– arhitekturni izraz objektov naj sledi čistim in jasnim
linijam z racionalistično razporeditvijo odprtin,
– fasade objektov so dovoljene v klasični izvedbi (zidane
ali ometane) oziroma iz prefabriciranih betonskih ali kakšnih
drugih elementov,
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture
(kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (jeklo, polimerne
fasadne plošče, steklo, pločevine visokega kovinskega sijaja),
– odstopanje fasade iz gradbene linije objekta je dovoljeno v smislu zaokroževanj ali v obliki vertikalnih in horizontalnih
izklonov,
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v
skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali osno,
– objekti so lahko grajeni s klasičnimi oziroma sodobnimi
gradbenimi materiali v masivni konstrukciji oziroma v montažni
izvedbi.
10. člen
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(3) Parcele posameznih objektov bodo dokončno določene in prikazane na podlagi programov izbranih investitorjev v
posameznih izsekih iz OPPN.
13. člen
(posegi na obstoječih objektih)
(1) Na obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah je dovoljeno izvajati vzdrževalna dela oziroma druga dela v skladu s
pogoji, ki veljajo za gradnjo nove komunalne opreme. Obstoječa komunalna oprema se mora prilagoditi novi zasnovi urejanja
prostora (prestavitve in rekonstrukcije cestnega, vodovodnega,
kanalizacijskega, električnega, plinovodnega, telekomunikacijskega in KTV omrežja).
(2) Obstoječe stanovanjske objekte znotraj območja MO
je dovoljeno adaptirati, dograjevati in nadzidati v skladu s pogoji, ki veljajo za nove stanovanjske objekte in so določeni v
6. do 10. člena tega odloka.
(3) Obstoječe stanovanjske objekte je dovoljeno spremeniti v poslovno stanovanjske objekte v skladu s pogoji, ki veljajo
za novogradnje.
(4) Na obstoječih objektih, ki so predvideni za odstranitev,
je dovoljeno opravljati le redna vzdrževalna dela.
14. člen
(rušenje in odstranitve objektov)
(1) Na območju OPPN je predvidena odstranitev posameznih obstoječih objektov, kot je razvidno iz grafičnega načrta
4. Zazidalna situacija. Odstranitev objektov je potrebno izvesti
pred pričetkom gradnje novih objektov v skladu z določili OPPN.
(2) Na območju obstoječih stavbnih zemljišč, kjer sicer
niso predvidene rušitve objektov, so dovoljene odstranitve obstoječih objektov.
15. člen

(faktor zazidanosti)

(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Faktor zazidanosti parcele kot razmerje med zazidano površino objekta in celotno površino parcele je dovoljen v
razmerju od 0,15–0,70.
(2) Faktor zazidanosti parcele kot razmerje med zazidano
površino objekta vključno z zunanjimi utrjenimi površinami in
celotno površino parcele je dovoljen do največ 0,90.

(1) Na območju OPPN je dovoljeno graditi enostavne
in nezahtevne objekte v skladu z določili veljavnih predpisov,
ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost. Dovoljena je
gradnja objektov za lastne potrebe, ograj in škarp, pomožnih
objektov gospodarske javne infrastrukture, ki bo zgrajena na
območju OPPN, začasnih objektov, spominskih obeležij, objektov za oglaševanje in urbane opreme.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno
locirani na parceli ob upoštevanju urbanistične zasnove osnovnega objekta, ob upoštevanju predpisa iz prejšnjega odstavka
in določil 8. člena tega odloka.
(3) Objekte za oglaševanje ni dovoljeno postavljati v območju obcestnega drevoreda glavne ceste.

11. člen
(pogoji za ureditev okolice objektov)
(1) Glavni dovozi do parcel in glavni vhodi v poslovne
objekte so predvideni v pritlični etaži v nivoju terena preko
notranjih internih cest v obrtni coni.
(2) Investitorji so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svojo dejavnost (za stranke in zaposlene) v okviru
svoje parcele.
(3) Zunanje površine poslovnih objektov morajo biti urejene predvsem kot povozne oziroma manipulativne površine
– servisno dvorišče, ostale površine bodo humusirane.
(4) Parcele poslovnih objektov je dovoljeno ograditi z
ograjo maksimalne višine 2,0 m, ki mora biti odmaknjena od
roba ceste min. 1,0 m in postavljena tako, da ne ovira preglednosti.
(5) Po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne
brežine humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti.
12. člen
(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Parcele grajenega javnega dobra so razvidne iz grafičnih prilog.
(2) Dovoljeno je združevanje ali delitev parcel, prikazanih
v grafičnih prilogah, ob zagotavljanju nemotenega dostopa do
javnega grajenega dobra ter priključevanja le-teh na javno gospodarsko infrastrukturo. Parcele morajo imeti pravilno obliko,
minimalna velikost parcele je 800 m2.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO DOBRO
16. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Celotno območje je razdeljeno na dva dela, in sicer
severno in južno od glavne ceste G2 112 Dravograd–Poljana,
odsek Dobja vas. Napajanje severnega dela območja se v prvi
fazi izvaja preko obstoječega križišča do Poslovne cone Ravne.
Dovozna cesta do obstoječe poslovne cone se rekonstruira ter
se izvede novo križišče za napajanje vzhodnega in zahodnega dela območja. V drugi fazi se obstoječe križišče preuredi
v krožno križišče z dograditvijo dodatne priključne ceste na
južno stran.
(2) Skrajnji vzhodni del območja, namenjen storitvenim
dejavnostim, se bo prav tako napajal preko obstoječega križišča, ki se preuredi v krožno križišče z dograditvijo severne
priključne ceste.
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(3) Preureditev obstoječih križišč v krožna križišča je potrebno izvesti v skladu s programom celovite sanacije glavne
ceste G2 112.
(4) V smeri vzhod zahod je predvidena izvedba nove napajalne ceste, ki bo potekala vzporedno z glavno cesto G2 in
katera bo povezovala celotni prostor območja IP in MO z lokalnim cestnim omrežjem cone O1, O2 in O3. Obstoječe dovozne
ceste do stanovanjskih objektov se prilagodijo in navežejo na
novo prometno omrežje.
(5) Na južnem delu območja (cona MO in SS) se na trasi
sedanje pešpoti Ravne–Prevalje uredi nova dovozna cesta v
smeri vzhod zahod, ki bo oskrbovala tudi obstoječe objekte na
tem območju. Trasa pešpoti se mora ohraniti in navezati na
obstoječo pešpot v Dobjo vas.
(6) Tehnični elementi za izvedbo prometne infrastrukture:
– nove napajalne cesta 1A, 7, 8, 9 bodo izvedene s širino
cestišča 6,0 m, ki zagotavlja neoviran promet tudi največjimi
tovornimi vozili, interne dovozne ceste pa bodo izvedene s
širino cestišča min. 5,0 m,
– vzdolžni sklon cest bo znašal maks. 10% (vzhodni del),
na cestah se po potrebi izvede obračališče,
– ob glavni napajalni cesti 1A, 7, 8, 9 je predvidena izvedba enostranskega pločnika za pešce širine 1,5 m,
– parkirni prostori za tovorna vozila so predvideni na severovzhodnem delu območja OPPN,
– parkirni prostori, širine 2,3–2,5 m in dolžine 5,0 m, za
zaposlene in obiskovalce se morajo organizirati na gradbenih
parcelah posameznih objektov v številu, ki ustreza namembnosti
objekta, dodatni parkirni prostori se zagotavljajo na javnih parkiriščih ob glavni dovozni cesti in na drugih primernih mestih,
– najmanj 5% parkirnih mest mora biti dimenzionirano za
vozila oseb z invalidskimi vozički (širina 3,5 m),
– najmanjši odmik parkirišč od cestišča glavne ceste
G2 112 mora znašati 4,0 m,
– prometne površine morajo biti obrobljene z betonskimi
robniki, peš površine ob objektu se tlakujejo,
– dostopi za invalide morajo biti omogočeni z izvedbo
pogreznjenih robnikov.

(2) Padavinske odpadne vode s strešnih površin se morajo preko peskolovov speljati v sistem padavinske kanalizacije, z
izpustom v ustrezno urejene ponikovalnice na območju OPPN
oziroma z izpustom v reko Mežo, ki bo lociran na območju
O2 znotraj Poslovne cone Ravne in se nahaja izven območja
urejanja. Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi
olji (parkirišča, zunanje manipulativne površine), se morajo
predhodno očistiti v ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih
koalescenčnih lovilcih olj po standardu EN 858-2 in speljati
v sistem padavinske kanalizacije z izpustom v ponikovalnice
oziroma v reko Mežo.
(3) Komunalne odpadne vode iz predvidenih poslovnih
ter predvidenih in obstoječih stanovanjskih objektov se morajo
speljati po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije do
predvidenega kolektorja, ki bo potekal ob reki Meži do centralne čistilne naprave.
(4) Do izgradnje celotnega kolektorskega sistema s centralno čistilno napravo se v I fazi zagotovi čiščenje fekalnih
odplak v obstoječi začasni biološki čistilni napravi, ki je locirana v obstoječi poslovni coni (območje O3) in se nahaja izven
območja urejanja.
(5) Glede na dinamiko izgradnje poslovnih objektov in
količine odpadnih voda se mora začasna biološka čistilna naprava po potrebi, tudi dograjevati, po dokončanju kolektorskega
sistema pa se lahko prestavi na drugo lokacijo.
(6) Industrijske odpadne vode se morajo po ustreznem
predhodnem čiščenju speljati v sistem fekalne kanalizacije na
predvideni kolektorski sistem oziroma začasno biološko čistilno
napravo.
(7) Obstoječa kanalizacija na območju OPPN se prilagodi
predvideni zasnovi prostora in se prestavi v koridorje komunalnih vodov.
(8) Obstoječa mešana kanalizacija iz Dobje vasi, ki prečka območje OPPN, se prestavi v koridor komunalnih vodov
in naprav do predvidenega razbremenilnika visokih voda v
poslovni coni na območju O3.

17. člen

19. člen

(pogoji za gradnjo vodovodne in hidrantne infrastruktura)

(pogoji za gradnjo elektroenergetskega omrežja)

(1) Oskrba območja OPPN s pitno vodo bo izvedena z
novim napajalnim vodovodom, ki bo priključen na primarni
dolinski vodovod Mežica–Ravne, ki poteka ob glavni cesti Dravograd–Poljana in predvideni vodohran Dobja vas, kapacitete
500 m3 (že v fazi projektiranja) oziroma na obstoječi napajalni
vodovod cone O1, O2, O3.
(2) Predvidena je izvedba novega priključnega jaška, od
koder se bo napajala celotna poslovna cona ter izvedla povezava z vodovodom obstoječe poslovne cone.
(3) Predvideni vodovod mora zagotoviti ustrezno količino
pitne in požarne vode za potrebe predvidenih in obstoječih
objektov.
(4) Na celotnem območju se izvede novi vodovodni razvod minimalnega profila DN 100 s priključki do posameznih
objektov.
(5) Predvideno vodovodno omrežje z nadzemnimi hidranti
na oddaljenosti 60–80 m, ki v celoti pokrivajo ureditveno območje, mora zagotavljati ustrezne količine požarne vode za celotno območje poslovne cone, dodatno požarno vodo je možno
zagotoviti tudi iz vodotoka reke Meže.
(6) Obstoječi vodovodi na območju OPPN (industrijski
vodovod, glavni in sekundarni vodovod) se prilagodijo predvideni zasnovi prostora in se po potrebi rekonstruirajo oziroma
prestavijo v koridorje komunalnih vodov.

(1) Območje OPPN bo priključeno na električno omrežje preko povezovalnega napajalnega VN kablovoda od RTP
Ravne.
(2) Na območju urejanja bo zgrajeno novo električno
omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov, nizkonapetostni razvod bo izveden z zemeljskimi kabli.
(3) Novo električno omrežje bo napajano iz predvidenih transformatorskih postaj, ki bodo enakomerno razporejene znotraj območja OPPN (predvidoma 4 TP kapacitete ok.
2 x 1000 – 2000 kVA), ki bodo priključene na predvideni 20 kV
kablovod. Priključna moč transformatorskih postaj se prilagodi
novi zasnovi prostora ob upoštevanju priključne moči posameznih objektov.
(4) Tlorisna velikost transformatorske postaje: maksimalno 6,50 x 4,50 m.
(5) Oblikovanje transformatorske postaje: enoetažni montažni objekt, streha ravna v minimalnem naklonu, maks. višina
venca strehe 3,50 m, oblikovanje objekta prilagojeno oblikovanju osnovnih poslovnih objektov.
(6) Poslovni objekti se morajo priključiti na električno
omrežje v skladu s pogoji upravljavca.
(7) Zračni vod visoke napetosti, ki prečka območje urejanja, se mora kablirati.
(8) Obstoječi zračni nn električni vodi, ki prečkajo območje
urejanja, se prilagodijo novi zasnovi prostora in se prestavijo
ter kablirajo.
(9) Izvedba NN električnih priključkov mora biti obdelana
v projektni dokumentaciji.

18. člen
(pogoji za odvajanje odpadnih voda)
(1) Na območju OPPN se mora izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda.
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20. člen
(pogoji za gradnjo javne razsvetljave)
(1) Ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovoznih cestah, svetilke se morajo
postaviti izven pločnika tik ob zaključku asfalta oziroma morajo
biti min. 1,0 m oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni
pločniki.
(2) Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo več kot
40 m.
(3) Svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe
in morajo biti oblikovana tako, da ne osvetljujejo neba.
21. člen
(pogoji za gradnjo plinovodnega omrežja)
(1) Na območju OPPN bo zgrajeno novo omrežje zemeljskega plina, ki bo priključeno na obstoječi srednjetlačni
plinovod Ravne–Prevalje, ki prečka celotno območje OPPN,
oziroma bo navezano na novo plinovodno omrežje v Poslovni
coni Ravne na območju O2 in O3.
(2) Plinovodno omrežje bo potekalo vzdolž dovoznih cest
v koridorju komunalnih vodov.
(3) Objekti se morajo priključiti na omrežje v skladu s
pogoji upravljavca.
(4) Niveleto terena v varstvenem pasu obstoječega plinovoda – 2 m levo in desno od osi plinovoda (območje O3) ni
dovoljeno spreminjati.
(5) Obstoječi povezovalni plinovod Ravne–Prevalje se
mora prestaviti v koridorje komunalnih vodov.
22. člen
(način ogrevanja objektov)
Vsi objekti morajo urediti lastne kurilnice na zemeljski plin
oziroma za ogrevanje objektov uporabiti obnovljive energetske
vire (odpadna toplotna energija pri proizvodnih in tehnoloških
procesih, sončna energija, toplotna črpalka in dr.).
23. člen
(pogoji za gradnjo telekomunikacijskega omrežja)
(1) Ureditveno območje bo navezano na TK in KTV
omrežje, ki poteka ob glavni cesti G2 112.
(2) Znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski
TK in KTV razvod v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala vzdolž
dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov.
(3) Pri gradnji objektov na območju OPPN je potrebno
upoštevati trase obstoječega TK in KTV omrežja ter na podlagi
projektne dokumentacije predvideti zaščito, prestavitev in razširitev telekomunikacijskega in KTV omrežja v skladu s pogoji
in soglasjem upravljavca.
24. člen
(obveznost priključitve na omrežja in objekte javne
gospodarske infrastrukture)
(1) Vsi predvideni objekti znotraj OPPN se morajo obvezno priključiti na prometno omrežje, vodovodno omrežje,
omrežje kanalizacije fekalnih in padavinskih voda, električno in
plinovodno omrežje ter telekomunikacijsko omrežje.
(2) Obstoječi stanovanjski objekti se morajo obvezno priključiti na omrežje fekalnih voda.
25. člen
(hortikulturna ureditev grajenega javnega dobra)
(1) Vse neutrjene površine se morajo humusirati in zatraviti ter po potrebi zasaditi z nizkim grmičevjem.
(2) Vzdolž koridorja glavne ceste in glavnih dovoznih cest je
predvidena linijska zasaditev drevoreda domačih drevesnih vrst.
26. člen
(nasipavanje zemljišč)
Na južnem delu OPPN je predvidena izvedba izravnave
terena do nivelete glavne ceste, za nasipavanje terena v višini
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ok. 1,0 m se uporabi prodno peščen oziroma drug ustrezen material, ki se mora vgrajevati po slojih s sprotnim utrjevanjem.
Na severovzhodnem delu OPPN je predvidena izvedba
izravnave terena do nivelete glavne dovozne ceste, ki poteka
na južni strani obstoječe poslovne cone – območje O2, za nasipavanje terena v višini ok. 1,0 m se uporabi prodno peščen
oziroma drug ustrezen material, ki se mora vgrajevati po slojih
s sprotnim utrjevanjem.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
27. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na južnem delu OPPN je evidentiran zaščiten arheološki spomenik rimska cesta Kotlje–Holmec, ki je v skladu
s planskimi dokumenti in veljavnimi odloki Občine Ravne na
Koroškem določen kot varovano območje kulturne dediščine v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine.
(2) Na tem območju je potrebno izvesti predhodno orientacijsko sondiranje terena, kot podlago za določitev nadaljnjega
arheološkega postopka pred začetkom gradnje.
(3) V času izvajanja zemeljskih del mora biti zagotovljen
stalni arheološki nadzor, ki ga bo opravljal Zavod za varstvo
kulturne dediščine, OE Maribor. V primeru arheoloških najdb in
pozitivne arheološke plasti se bodo na območju izvedla ročna
arheološka izkopavanja na stroške investitorja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
28. člen
(varstvo zraka)
(1) V predvidenih objektih je dovoljena izvedba kurišč na
zemeljski plin ob upoštevanju Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07).
(2) Emisije snovi v zrak, kot posledice tehnoloških procesov, so za posamezno vrsto dejavnosti dovoljene v skladu z
veljavno zakonodajo.
29. člen
(varstvo podtalnice)
(1) Območje urejanja se nahaja izven območij, ki so v
skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem in Odlokom o zaščiti zajetih vodnih virov
Kozarnica, Podpečnik, Mlin - Rudnik Kotlje in Stražišče nad
Prevaljami v Občini Ravne - Prevalje (Uradni list RS, št. 71/97)
določena kot vodozbirna območja vodnih virov.
(2) Zaradi neposredne bližine reke Meže je potrebno pri
graditvi objektov in izvedbi zunanje ureditve upoštevati ukrepe
za zaščito podtalnice in podzemnih voda.
(3) Na območju OPPN je potrebno čiste padavinske vode,
če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin, če ponikanje ni možno, pa se morajo padavinske vode speljati v bližnji vodotok.
(4) Odvajanje padavinskih voda s parkirišč, cest in manipulacijskih površin mora biti urejeno preko ustrezno dimenzioniranih standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih vod z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(6) Parkirne in manipulativne površine morajo biti načrtovane tako, da bodo nepropustne za vodo in odporne na naftne
derivate, morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo iztekanje
neočiščenih padavinskih vod v okolje.
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(7) Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo
pri izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki
onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje v primeru
razlitja, ob upoštevanju veljavnih predpisov in standardov.
30. člen
(varstvo voda)
(1) Odpadne vode, ki se bodo odvajale v vodotok in javno
kanalizacijo, morajo ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(2) Industrijske odpadne vode iz proizvodnih in drugih
prostorov se morajo pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti
do mejnih vrednosti, ki so z veljavnimi predpisi določeni za
posamezno vrsto dejavnosti.
(3) V objektih s kovinsko dejavnostjo mora biti kanalizacijsko omrežje izvedeno na način, ki onemogoča vstop kovinskih
odpadkov in kovinskega prahu v omrežje.
(4) Vse odpadne vode se morajo do izgradnje centralne
čistilne naprave in povezovalnega kolektorja speljati v biološko
čistilno napravo, katere kvaliteta mora ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07).
31. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne in tehnološke odpadke je potrebno zbirati
ločeno, v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju
Občine Ravne - Prevalje (Uradni list RS, št. 70/95) ter skladno
s pogoji koncesionarja.
(2) Tehnološke odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih
odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v skladu s pogoji upravljavca.
(3) Pri projektiranju, graditvi in obratovanju objektov je
potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov, ki urejajo
ravnanje z odpadki (Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt, Uredba o ravnanju
z odpadki, Uradni list RS, št. 34/08 in drugi podzakonski
predpisi).
(4) Posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom.
(5) Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji
v skladu s pogoji upravljavca.
(6) Za potrebe stanovanjskih objektov je na območju
OPPN predvidena lokacija ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na območje OPPN sta v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)
določeni dve območji varstva pred hrupom.
(2) Območji MO in SS sta opredeljeni s III. stopnjo varstva
pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (trgovsko-poslovno-stanovanjsko
območje), ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbami
z varovanimi prostori in obrtnim ter proizvodnim dejavnostim
– mešano območje, območje namenjeno kmetijski dejavnosti
ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.
(3) Območje PI je opredeljeno s IV. stopnjo varstva pred
hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč
zaradi povzročanja hrupa (obrtno proizvodno območje).
(4) Objekti, zgrajeni na tem območju, morajo glede hrupa
upoštevati določila veljavnih predpisov s področja zaščite pred
hrupom.

Uradni list Republike Slovenije
33. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri prestavitvi VN daljnovoda in gradnji VN kablovoda ter
novih transformatorskih postaj je potrebno upoštevati Uredbo
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96).
34. člen
(monitoring emisij)
Investitorji gradnje poslovnih objektov morajo zagotoviti
posnetek ničelnega stanja (hrup, zrak, odpadne vode) in izvajati monitoring z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času
gradnje ali obratovanja objektov presegli mejo sprejemljivosti
pri stanovanjskih objektih, zgrajenih izven območja urejanja, ter
po potrebi izvesti dodatne varstvene ukrepe.
35. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN, na zemljišču parc. št. 150 k.o. Dobja vas, je evidentirana drevesna naravna vrednota državnega
pomena Dobja vas – lipa (ID 3841), ki pa se nahaja izven območja rekonstrukcije ceste oziroma izvajanja drugih posegov. V
bližini drevesa (20 m) ni dovoljeno izvajati gradbenih posegov,
ki bi lahko poškodovali koreninski sistem.
(2) Na območju OPPN ni evidentiranih varovanih območij
na podlagi Zakona o ohranjanju narave.
(3) Glede na ekokoridorski pomen odseka reke Meže na
območju OPPN je potrebno samo reko ter obrežni drevesni
in grmovni pas ohraniti v nespremenjeni obliki, brez dodatnih
regulacijskih ali drugih ureditvenih posegov. Obstoječa drevesna in grmovna zarast na območju se mora ohraniti v čim večji
meri ter po potrebi nadomestiti z novimi zasaditvami avtohtonih
rastlinskih vrst.
36. člen
(varstvo plodne zemlje)
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je
potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi zelenih
površin in gradbenih parcel objektov na UO oziroma na drugih
javnih površinah.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(raba prostora za obrambo in zaščito)
(1) Na območju urejanja ni evidentiranih oziroma predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe.
(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
(Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno
graditi zaklonišč osnovne zaščite.
(3) V vseh podkletenih objektih, ki so predvideni na območju urejanja, se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi
tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.
38. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega
območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varnostnimi predpisi.
(2) Za potrebe zagotovljena požarne vode se predvidi
postavitev ustreznega števila nadzemnih hidrantov na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja, ki bodo locirani ob
dovoznih cestah in bodo pokrivali celotno območje urejanja.
(3) Celotno območje je dostopno preko obstoječih in predvidenih dovoznih cest, ki zagotavljajo zadostne prometne in
delovne površine za intervencijska vozila.
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(4) Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se tehnična
smernica TSG-1-001:2005, požarna varnost v stavbah).
(5) Zunanja ureditev objektov mora zagotavljati potrebne
dostope oziroma prometno ureditev ter mora ustrezati za potrebe gasilske intervencije.
(6) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23. člena
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,
87/01, 110/02 – ZGO1, 105/06, 3/07 – UPB1).
39. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati projektni pospešek tal 0,1 g za tla vrste A v skladu
z Eurocode 8.
(2) Reka Meža je na območju posega regulirana na varno
prevajanje pretoka Q 100 = 276 m3/sek, kar je doseženo z
ureditvijo visokovodnih nasipov, zato je potrebno upoštevati
priporočljivo koto pritličja objektov, ki mora biti enaka oziroma
višja, kot je krona nasipa ob Meži.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI
40. člen
(etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč)
(1) Etapnost realizacije OPPN je razvidna iz grafične priloge št. 7, Načrt parcelacije v M 1:1000.
(2) Prva faza posega znotraj posamezne etape predstavlja prestavitev obstoječih komunalnih vodov in naprav ter
izgradnjo novega infrastrukturnega omrežja.
(3) Druga faza posamezne etape predstavlja zgraditev
posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.
(4) Posamezno fazo lahko predstavlja tudi posamezni
objekt oziroma tehnična rešitev, ki zagotavlja funkcionalno celoto in uporabo objekta oziroma posameznega dela objekta.
Sočasno pa je potrebno izvesti komunalno opremo območja
ali posamezne zaključene gradnje, ki se ureja.
(5) V obdobju do realizacije posameznega posega se zemljišča lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala
pred sprejetjem OPPN.
41. člen
(posegi izven ureditvenega območja)
Posegi izven ureditvenega območja, ki so potrebni za
realizacijo OPPN, obsegajo:
– rekonstrukcijo glavne ceste G2 112 Dravograd–Poljana
(odsek Poljana–Ravne) – predmet posebnega projekta,
– izvedbo priklopa komunalnih in energetskih vodov in
naprav na javna infrastrukturna omrežja ter priključevanja na
javno grajeno dobro (predvsem na območju cone O1, O2, in
O3), ki bo izvedeno preko zemljišč parc. št. 23/2, 81/2, 81/4,
81/5, 82/1, 83/1, 84, 85/1, 86/1, 90/5, 100/3, 259/4 k.o. Dobja
vas in 566 k.o. Stražišče.
42. člen
(obveznosti investitorja oziroma pobudnika in izvajalcev)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev:
(1) Pobudnik oziroma investitor načrtovane prostorske ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s potrebno komunalno infrastrukturo, v skladu z določili podrobnega načrta.
(2) Investitor oziroma izvajalec posega mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop
do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju urejanja.
(3) Investitor oziroma izvajalec mora v času izvajanja del
zagotoviti nemoteno funkcioniranje infrastrukturnega omrežja,
na katerega so priključeni obstoječi objekti na območju in izven
območja urejanja.
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(4) Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in
zaščite le-teh v času gradnje.
(5) Investitor mora pridobiti geotehnična poročila o pogojih izvedbe komunalne opreme in objektov ter zagotoviti
geotehnični nadzor v času izvajanja del.
(6) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov morajo izvajalci in investitorji upoštevati vse pridobljene pogoje nosilcev
urejanja prostora, ki so obvezna priloga OPPN (smernice in
mnenja nosilcev urejanja prostora).
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
43. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja
od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov (v okviru parcel, zajetih v tem odloku), če
se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev
ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne
vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja in ne
spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev
požarne varnosti in varstva okolja.
(2) Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 6. členu tega odloka.
(3) Odstopanja poteka trase javne komunalne infrastrukture so dovoljenja na območju gradbene parcele posameznega
objekta, ob predhodnem soglasju organov in organizacij, ki jih
ta odstopanja zadevajo.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
44. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se bo območje urejalo
na podlagi občinskega prostorskega načrta oziroma drugega
veljavnega prostorskega akta.
XI. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki
obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica,
Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih
z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v
tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV
št. 20/86, 9/93, Uradni list RS, št. 64/04), – PUP št. 3 za matični
okoliš Ravne - Prevalje, ki se je na podlagi 3. člena statutarnega sklepa Občine Ravne - Prevalje (MUV, št. 2/95) uporabljal
kot veljavni občinski prostorski predpis.
46. člen
(vpogled)
OPPN se hrani in je dostopen javnosti v prostorih Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
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47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
48. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-5-0003/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 24. septembra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

4234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev
2007

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07), sklepa Ministra za okolje
in prostor št. 35016-7/2007/66 z dne 31. 7. 2008 in 16. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
…23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na
18. redni seji dne 24. 9. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000,
dopolnitev 2007
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–2000, dopolnitev 1998, 2004, in sicer v delu obvezna obrazložitev ter kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega
plana, ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora na območju naselja Ravne na Koroškem za širitev proizvodno obrtne cone
Dobja vas.
2. člen
(posegi na kmetijskih zemljiščih)
V drugi alineji 5. točke 2. člena odloka – izjemni in drugi
posegi na območja kmetijskih zemljišč kot posledica pobud lokalne skupnosti ali občanov se doda poseg št. 9: parcelne št.:
*6, *30, *157, 2/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8,
6/9, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/20, 6/21, 7/1, 7/2, 8, 11/1, 12/1,
81/2, 82/1, 89/2, 89/3, 91, 92/1, 92/4, 96/1, 97, 98, 99, 101/1,
101/5, 101/6, 102/4, 102/5, 102/6, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1,
107/2, 107/3, 107/4, 107/7, 107/8, 108, 109/1, 114, 129/3,
135/2, 136/2, 138/1, 138/6, 139/1, 139/3, 139/5, 141/1, 141/2,
141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 144/1, 144/2, 145/1,
148/4, 150, 155, 250/1, 250/3, 252/1, 259/2, 259/3, 259/4, vse
k.o. Dobja vas.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremeni se 3. točka odloka v delu, ki se nanaša na
vsebino obvezne obrazložitve odloka o spremembah in dopol-
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nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 1998, 2004, in sicer:
1. V poglavju 3. Zasnova razvoja v prostoru se v točki
3.1 Zasnova namenske rabe prostora v tabeli bilance površin
spremenijo površine za k.o. Dobja vas, in sicer:
k.o.

Kmet.
površine

Gozd

Pozid.
površ.

Dobja vas 417 781 265 887 299 905

Zelene
povr.
9 970

Nerodo- Neravitno
zčiščeno
7 698

0

2. V poglavju 4. Urbanistična zasnova naselja v Občini
Ravne na Koroškem, točki 4.1. Ravne na Koroškem, se v točki
Razvojne usmeritve po dejavnostih spremeni tretja alineja prvega odstavka tako, da se glasi:
– urediti degradirana urbana območja v mestu (predvsem
na pol izgrajeno obrtno cono) ter razširiti proizvodno obrtno
cono v Dobji vasi.
3. V poglavju 4. Urbanistična zasnova naselja v Občini
Ravne na Koroškem, točki 4.1. Ravne na Koroškem, se v točki
Opredelitev načinov urejanja posameznih območij v naselju z
zaporednostjo izvedbe doda območje OPPN:
Proizvodno-obrtna cona v Dobji vasi – razširitev
OPPN
Območje je locirano znotraj območja naselja
Ravne na Koroškem, in sicer na skrajnjem
zahodnem delu le-tega. Nahaja se na
območju, ki je v veljavnem prostorskem
aktu opredeljeno delno kot najboljše kmetijsko zemljišče (prej I. območje kmetijskih
zemljišč) in je trenutno namenjeno izključno
za kmetijske namene, v manjši meri pa kot
poselitveno območje (stavbno zemljišče) za
stanovanjsko gradnjo.
Območje je namenjeno za razvoj proizvodno
storitvenih in drugih dejavnosti in se izvede
kot širitev obstoječe obrtne cone v Dobji vasi.
Programsko naj bo usmerjena v proizvodne, obrtne in storitvene dejavnosti, ki niso
škodljive okolju.
Urbanistična zasnova prostora naj upošteva
obstoječo grajeno strukturo ter temu prilagojeno razporeditev dejavnosti (proizvodna
območja, mešana območja, stanovanjska
območja).
Za celotno območje je predvidena izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana
– kartografski del)
V 3. členu odloka, C. Kartografski del dolgoročnega in
srednjeročnega plana, se vsebina navedenih kart ustrezno
spremeni in dopolni:
1.1. Zasnova urejanja prostora
1. Zasnova namenske rabe prostora v merilu 1:25000.
1.2. Urbanistična zasnova naselja Ravne na Koroškem
1. Namenska raba prostora v merilu 1:5000,
2. Opredelitev načinov urejanja posameznih območij v
naselju v merilu 1:5000,
3. Usmeritve za prometno ureditev v merilu 1:5000.
5. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega
plana – kartografski del)
V 3. členu odloka, C. Kartografski del dolgoročnega in
srednjeročnega plana, se vsebina navedenih kart ustrezno
spremeni in dopolni:
2.2. Zasnova srednjeročnega razvoja občine
1. Pregledni katastrski načrt – Ravne na Koroškem -18,
F2718 v merilu 1:5000,
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Št.

6. člen
(veljavnost prostorskih aktov)

7. člen
(hramba prostorskega akta)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2007 se hranijo
na Občini Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 se spremeni 2. člen, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov za leto 2008 se
določa v naslednjih zneskih:
A.

70

71

72

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US,
9/96- odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep
US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 94/00
– sklep US, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01
– ZSam-1, 16/02 – sklep US, 51/02 – ZLS-L, 108/03 – odločba
US, 77/04 – odločba US, 72/05, 21/06 – odločba US, 14/07
– ZSPDPO in 60/07, 27/02 – odločba US, 76/08); določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1
in 101/07 – odločba US, št. 57/08); 28., 29., 30. in 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, 114/07, 58/08), v skladu z
18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07
in 111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. izredni seji
dne 9. 10. 2008 sprejel

19.017.524

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.436.195

DAVČNI PRIHODKI

8.638.238

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7.160.580

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

764.858

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

712.800

NEDAVČNI PRIHODKI

17.000
27.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

50.000

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

3.259.312

KAPITALSKI PRIHODKI

2.628.635

PREJETE DONACIJE
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

74

0
2.628.635
82.559
82.559

TRANSFERNI PRIHODKI

3.870.135

740 TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH
JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ

2.510.117

741 SREDSTVA EVROPSKIH SKLADOV
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

41

444.645

712 DENARNE KAZNI

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIAL. PREMOŽENJA
73

3.797.957

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

TREBNJE

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA

Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2008
– rebalans 2

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA / PODSKUPINA KONTOV

I.

Št. 350-0-0001/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 24. septembra 2008

4235.

13413

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/07,
48/08, popr. 53/08).

8. člen
(začetek veljavnosti)

Stran

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Trebnje za leto 2008
– rebalans 2

2. Pregledni katastrski načrt – Ravne na Koroškem -19,
F2719 v merilu 1:5000.

V peti alineji prvega odstavka 4. člena odloka se za območja novih stavbnih zemljišč, kjer je predvidena izdelava novih
prostorskih izvedbenih aktov, doda točka 10. parc. št.:
*6, *9, *25, *30, *97, *156, *157, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/1,
6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14,
6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/2,
11/1, 11/2, 12/1, 12/3, 14/1, 16/2, 16/3, 21/3, 81/2, 82/1, 89/2,
89/3, 91, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 94/1, 94/2, 96/1, 97,
98, 99, 101/1, 101/5, 101/6, 101/8, 101/9, 102/1, 102/2, 102/4,
102/5, 102/6, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4,
107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 108, 109/1, 114, 129/3, 135/2,
136/2, 138/1, 138/3, 138/6, 139/1, 139/3, 139/5, 141/1, 141/2,
141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 144/1, 144/2, 145/1,
148/1, 148/4, 148/5, 150, 155, 250/1, 250/3, 252/1, 259/2,
259/3, 259/4, 259/5, 259/8, 269, vse k.o. Dobja vas.
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TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

1.360.018
24.511.874
4.174.312
560.164
82.625
3.373.060
33.383
125.080
4.894.183
134.612

Stran
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411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.537.674

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

862.529

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42

43

1.359.368

INVESTICIJSKI ODHODKI

10.454.123

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

10.454.123

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

III.
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432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

2.033.462

–5.494.350

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.212.992

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.212.992

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

47.988

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

47.988

IX.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)

1.165.004

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=III)

5.494.350

–4.329.346

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.329.346

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk–
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ostala določila odloka ostajajo v veljavi.

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

0

2.995.794

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

Št. 410-256-1/2008
Trebnje, dne 9. oktobra 2008

4.898.256

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.
– II.)

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega odloka pa se
objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

MINISTRSTVA
4236.

Pravilnik o določitvi podrobnejših meril in
načina izračuna predplačil za neposredna
plačila zaradi izjemnih razmer v kmetijstvu v
letu 2008

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o določitvi podrobnejših meril in načina izračuna
predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih
razmer v kmetijstvu v letu 2008
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejša merila in način izračuna
predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih razmer v
kmetijstvu v letu 2008 v Republiki Sloveniji v občinah, kjer so
kmetijska gospodarstva zašla v hude finančne težave zaradi
škode kot posledice velikih neurij z močnim vetrom in točo, za
izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93,
(ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001,
(ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES)
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L
št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi
direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68,
(ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES)
št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 2202/96 (UL L št. 17 z dne 17. 10. 2007, str. 1);
– Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 24/07, 31/08 in 45/08 –
ZKme-1);
– Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41008-28/2008/12
z dne 28. 8. 2008 in
– Odločbe Komisije (ES) o pooblastitvi Republike Slovenije za izvedbo predplačil za shemo neposrednih plačil za leto
2008, odobrene na 83. seji Upravljalnega odbora za neposredna plačila dne 15. oktobra 2008.
2. člen
Predplačila se izplačajo kmetijskim gospodarstvom, bistveno prizadetim v neurjih v letu 2008, za katera so občinske
komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah do 25. 9.
2008 evidentirale škodo v tekoči kmetijski proizvodnji na način
in po postopku, kot je določeno v točki 4.5. Sklepa Vlade Republike Slovenije iz prejšnjega člena, in imajo škodo enako ali
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večjo kot 15% na najmanj 65% kmetijskih zemljišč s poljščinami, vrtninami, sadovnjaki, hmeljem in vinsko trto, prijavljenimi
na zbirni vlogi za leto 2008. Občine, ki so evidentirale škodo v
tekoči kmetijski proizvodnji, so navedene v prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
3. člen
Za posamezno kmetijsko gospodarstvo se predplačilo
neposrednih plačil za leto 2008 določi v višini 50% izplačanih
plačilnih pravic za leto 2007, vendar ne več kot znaša 50%
vrednosti plačilnih pravic za leto 2008.

stva:

4. člen
Izplačila predplačil se ne izvede za kmetijska gospodar-

– za katera je izračunana višina predplačila enaka ali nižja
od 50 eurov;
– pri katerih je pri kontroli neposrednih plačil za leto 2008
razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino upravičenih
površin za izplačilo plačilnih pravic večja kot 3% ali večja
kot 2 hektara ugotovljene površine;
– ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz preteklih
let iz naslova ukrepov kmetijske politike.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-399/2008
Ljubljana, dne 16. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0166
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga: Seznam občin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

APAČE
BELTINCI
BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BRASLOVČE
BREŽICE
CANKOVA
CERKLJE
CERKVENJAK
CIRKULANE
DESTRNIK
DOBJE
DOBRNA
DORNAVA
DUPLEK
GORIŠNICA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
HAJDINA
HOČE - SLIVNICA
HRPELJE - KOZINA
ILIRSKA BISTRICA
JURŠINCI
KAMNIK
KIDRIČEVO
KOMEN

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

KOMENDA
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOZJE
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
LAŠKO
LENART
LJUTOMER
LOVRENC
MAJŠPERK
MAKOLE
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MIKLAVŽ
MIREN - KOSTANJEVICA
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
OPLOTNICA
ORMOŽ
PESNICA
PODČETRTEK
PODLEHNIK

Št.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

99 / 17. 10. 2008 /

POLJČANE
POLZELA
PTUJ
PUCONCI
RAČE - FRAM
RADENCI
RADOVLJICA
RAZKRIŽJE
RENČE - VOGRSKO
ROGAŠKA SLATINA
ROGATEC
SEMIČ
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SREDIŠČE OB DRAVI
STARŠE
SVETA ANA
SVETA TROJICA
SVETI ANDRAŽ V SLOV.
GORICAH
SVETI JURIJ V SLOV.
GORICAH
SVETI TOMAŽ

Stran
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ŠEMPETER - VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR
ŠKOCJAN
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠMARTNO OB PAKI
TABOR
TIŠINA
TRNOVSKA VAS
TRŽIČ
VELENJE
VERŽEJ
VIDEM
VODICE
VOJNIK
ZAGORJE
ZAVRČ
ŽALEC

101

ŽETALE

POPRAVKI
4237.

Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv.
Rozalije v Krškem za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Popravek
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67-3738/07, dne 27. 7. 2007, 3. in 4. člen pravilno glasita:
»3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Krško, na
parceli št. 339.S Vplivno območje spomenika zajema območje
naselbinske dediščine Krško – Mestno jedro (EŠD 15931) in
nepozidano območje zahodno od cerkve, kjer bi neprimerni
posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Meja
spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880,
meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega
odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap.
Št.
Lastnik
št. parcele
1
339.S Rimokatoliška župnija v
Krškem, Pod Goro 6, Krško

ZKV

k. o.

452

Krško«.

Št. 622-4/2007-O703
Krško, dne 9. oktobra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Stran
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Št.
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Popravek Odloka o razglasitvi gradu Raka na
Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Popravek
V Odloku o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni
spomenik lokalnega pomena, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67-3739/07, dne 27. 7. 2007, 3. in 4. člen pravilno glasita:
»3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Raka, na
parcelah št. 1/2.S, 5/1, 5/3, 5/4, 2, 1/1.S, 10/3, 10/2, 10/1,
17/2 (del), 475.S, 548.S. Vplivno območje spomenika obsega
nepozidano območje zahodno, vzhodno in južno od gradu,
kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost
spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu
v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so
sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju
v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Št. parcele

Lastnik

1/2.S, 5/3, 17/2 (del), 475.S, Bajc Ljubica, Raka 12, Raka
5/4
Bajc - Cehulič Zinka, Raka 12, Raka
2, 10/2, 548.S
Zupančič Majda, Pod vrtačo 18, Sevnica (1/2)
Zupančič Anton, Pod vrtačo 18, Sevnica (1/2)
1/1.S, 10/3
DL - Občina Krško, CKŽ 14, Krško
5/1, 10/1
Bajc Ljubica, Raka 12, Raka
Št. 661-01-2/2004-O703
Krško, dne 9. oktobra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4239.

Popravek Pravilnika o določanju cen zdravil za
uporabo v humani medicini

POPRAVEK
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani
medicini, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97/08 z dne
10. 10. 2008, so izpadle Priloge 1, 2 in 3, ki so sestavni del
pravilnika in se glasijo:

ZKV

k. o.

1862
2228
2071
2071
1226
2054

Raka
Raka
Raka
Raka
Raka
Raka«.

Priloge

1

2

16

Avstrija 1

Avstrija 2

Francija 1

Francija 2

Nemþija 1

Nemþija 2

5

6

7

8

9

10

11

17

Lastniško ime primerjalnega zdravila, jakost, oblika
in pakiranje

2

Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika in
pakiranje

Datum:

18

Število
osn.enot

3

ATC

19

Cena iz
publikacije

4

Število
osn.enot

20

Primerjalna
cena *

5

Veljavna
NDC

21=20 / 18

Primerjalna
cena na
osn.enoto*

6

Originator Generik

Primerj.cena
na osn.enoto

Primerjalna
cena

7

8=7*4

10=8*9/100

PEC

11

12

Delež
Predl. NDC
veletrgov. %

13=12/5*100

Index

*

podatek za primerjalne države

NDC - najvišja dovoljena cena zdravila na debelo

1/1

14

Datum
prisotnosti na
trgu

PEC - proizvajalþev element cene zdravila na debelo

Legenda:

9

Odstotek
primerj.cene

Warenverzeichnis (publikacija)

Erstattungskodex (publikacija ali spletni vir)

Priloga 1

Št.

99 / 17. 10. 2008 /

Podpis odgovorne osebe:

Primerjalna
država

3

Šifra zdravila

1

4

F
G

E

Vidal CD - ROM

Lauer-Taxe - CD ROM

D

OBRAZEC B1 ZA IZRAþUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO
Lauer-Taxe - spletni vir (datum vpogleda)

ZADEVA:

B

Številka izdaje:

C

ZAVEZANEC:

A

Uradni list Republike Slovenije
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1

2

16

Avstrija 1

Avstrija 2

Francija 1

Francija 2

Nemþija 1

Nemþija 2

5

6

7

8

9

10

11

17

Lastniško ime primerjalnega zdravila, jakost, oblika
in pakiranje

2

Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika in
pakiranje

18

Število
osn.enot

3

ATC

19

Cena iz
publikacije

4

Število
osn.enot

20

Primerjalna
cena *

5

Veljavna
IVDC

21=20 / 18

Primerjalna
cena na
osn.enoto*

6

Originator Generik
7

Primerj.cena
na osn.enoto

Primerjalna
cena
8=7*4

10=8*9/100

PEC
11

12

Delež
Predl. IVDC
veletrgov. %

13=12/5*100

Index

*

podatek za primerjalne države

IVDC - najvišja dovoljena cena zdravila na debelo

1/1

14

Datum
prisotnosti na
trgu

PEC - proizvajalþev element cene zdravila na debelo

Legenda:

9

Odstotek
primerj.cene

99 / 17. 10. 2008

Podpis odgovorne osebe:

Primerjalna
država

4

3

Šifra zdravila

1

Warenverzeichnis (publikacija)

Erstattungskodex (publikacija ali spletni vir)

Št.

F
G

Datum:

Priloga 1

13418 /

E

Vidal CD - ROM

Lauer-Taxe - CD ROM

D

OBRAZEC B2 ZA IZRAþUN IZREDNE VIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO
Lauer-Taxe - spletni vir (datum vpogleda)

ZADEVA:

B

Številka izdaje:

C

ZAVEZANEC:

A

Stran
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Št.
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Stran

Priloga 2
Tabela 1. Izraþun primerjalne cene - Nemþija. Preraþun iz veleprodajnih cen (vir: Lauer
Taxe).

Veleprodajna cena v EUR

C
do 3,45

Izraþun primerjalne
cene

Faktorja za preraþun

f1

f2

formula

0,8696

0

C * f1 - f2

3,46 - 4,19

1

0,45

C * f1 - f2

4,20 - 5,60

0,8929

0

C * f1 - f2

5,61 - 7,26

1

0,6

C * f1 - f2

7,27 - 9,81

0,9174

0

C * f1 - f2

1

0,81

C * f1 - f2

12,38 - 24,61

0,9346

0

C * f1 - f2

24,62 - 28,43

1

1,61

C * f1 - f2

28,44 - 1272

0,9434

0

C * f1 - f2

1

72

C * f1 - f2

9,82 - 12,37

od 1272,01 dalje

Tabela 2. Izraþun primerjalne cene - Francija. Preraþun iz maloprodajnih cen (vir: VIDAL).

Maloprodajna cena v EUR

C

Faktorja za preraþun

f1

f2

Izraþun primerjalne
cene

formula

do 32,35

0,7200

0,3896

C * f1 - f2

32,36 - 182,88

0,8443

4,4111

C * f1 - f2

182,89 - 458,55

0,9069

15,8490

C * f1 - f2

od 458,56 dalje

0,9240

23,6952

C * f1 - f2

13419
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Tabela 3. Izraþun primerjalne cene - Avstrija. Preraþun iz maloprodajnih cen (vir
Erstattungskodex).
Zavarovalniška cena v EUR

Faktor za preraþun

Izraþun primerjalne cene

C

f

Formula

do 9,58

0,6320

C*f

9,59

0,6408

C*f

9,60 - 13,69

0,6488

C*f

13,70

0,6540

C*f

13,71 - 18,38

0,6584

C*f

18,39

0,6643

C*f

18,40 - 26,99

0,6704

C*f

27,00

0,6780

C*f

27,01 - 39,59

0,6856

C*f

39,60

0,6963

C*f

39,61 - 76,06

0,7070

C*f

76,07

0,7135

C*f

76,08 - 76,79

0,7200

C*f

76,80

0,7347

C*f

76,81 - 122,99

0,7493

C*f

123,00 - 123,01

0,7652

C*f

123,02 - 141,59

0,7811

C*f

141,60

0,7948

C*f

141,61 - 170,99

0,8085

C*f

171,00

0,8232

C*f

171,01 - 216,82

0,8379

C*f

216,83

0,8437

C*f

216,84 - 219,99

0,8496

C*f

220,00

0,8657

C*f

220,01 - 370,99

0,8817

C*f

371,00

0,8906

C*f

371,01 - 377,03

0,8995

C*f

od 377,04 dalje

1,0390

C / f - 23,74 EUR
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Priloga 3
Tabela 1. Izraþun cene zdravila na debelo*.
raz
red

PEC

Veleprodajna marža

1.

Za del vrednosti PEC do 6 EUR

10 %

2.

Za del vrednosti PEC med 6,01 do 30 EUR

6,5 %

3.

Za del vrednosti PEC med 30,01 do 161 EUR

4.

Za del vrednosti PEC med 161,01 do 390 EUR

5.
6.

Za del vrednosti PEC med 390,01 do 1.055,24
EUR
Za celotno ceno enako ali višjo od 1.055,25
EUR

5%
3,5 %
2%
30,07 EUR

* Za prvih pet razredov se pri izraþunu marže kumulativno upoštevajo veleprodajne marže, ki
pripadajo posameznim delom vrednosti PEC v tabeli. Za zadnji, 6. razred, je marža enotna in
znaša 30,07 EUR za zdravilo z vrednostjo PEC enako ali višjo od 1.055,25 EUR .
Št. 1710-63/2008/22
Ljubljana, dne 13. oktobra 2008
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

Stran
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VSEBINA

4189.
4190.
4191.
4192.
4193.
4194.
4195.

4196.

4197.
4198.
4199.
4200.
4201.
4202.
4203.
4204.
4205.
4206.

4207.
4208.
4209.
4210.

4211.

4236.
4212.
4213.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega
zbora, izvoljenim na volitvah 21. septembra 2008
Sklep o potrditvi poslanskega mandata v Državnem zboru
Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora
Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora
Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega
zbora
Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora za zadeve
Evropske unije (OdUNOZEU)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

13249

13251

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Dravograd
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja Solčava ter naselij
Mozirje in Rečica ob Savinji
Poročilo o izidu ponovnih nadomestnih volitev enega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih
državnih tožilcev, ki so bile 8. oktobra 2008
Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za
gozdarstvo Slovenije
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

4216.

13251

4217.

13252

4218.
4219.

13252

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

13376

13383
13390
13390
13391

OBČINE

13253

BISTRICA OB SOTLI

4220.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2008
13393

13260

4221.

13339

4222.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
13394
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
13394

13339

4223.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za
leto 2008
13394

4224.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih Toplicah
13396

13355

4225.

13361

4226.

Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveni zavod vrtec Dravograd
13396
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2008
13398

13257
13260

13339
13341

13362

13365

13414
13367
13372

CANKOVA

DOLENJSKE TOPLICE

DRAVOGRAD

GRAD

Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
13398

4228.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in
urbanistične zasnove Golnika
13398
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
13399

4229.

13365

BREŽICE

4227.
13362

MINISTRSTVA

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev
v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOSTINSTVO IN TURIZEM
Pravilnik o določitvi podrobnejših meril in načina
izračuna predplačil za neposredna plačila zaradi
izjemnih razmer v kmetijstvu v letu 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja
iz fitomedicine
Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač

4215.

13251

VLADA

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem
slovenskega dopolnilnega pouka
Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v
živinoreji
Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske
javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
Uredba o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o službi v Civilni zaščiti
Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega
podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin
Odlok o razglasitvi Stolnice sv. Nikolaja v Ljubljani
za kulturni spomenik državnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega oznanjenja v
Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi
za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke
Slovenije
13376

13251
13250
13250

BANKA SLOVENIJE

4214.

4230.
4231.

4232.

KRANJ

KRŠKO

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za
podjetništvo in turizem Krško
13400
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 1447/2 in parc. št. 1448/2, k.o. Kostanjek
in o prodaji predmetnih nepremičnin
13403

NOVA GORICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2008
13404
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4233.
4234.
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RAVNE NA KOROŠKEM

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza
13405
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2007
13412

TREBNJE

4235.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 2 13413

4237.

Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v
Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
13415
Popravek Odloka o razglasitvi gradu Raka na Raki
za kulturni spomenik lokalnega pomena
13416
Popravek Pravilnika o določanju cen zdravil za
uporabo v humani medicini
13417

4238.
4239.

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 99/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Druge objave sodišč
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3453
3476
3486
3490
3504
3505
3505
3505
3508
3510
3511
3511
3512
3512
3540
3541
3542
3542
3543
3543
3543
3547

Stran

13423

Stran

13424 /

Št.
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PRIPOROÿAMO
Z ALOŽBA

ZAKON O DELOVNIH
RAZMERJIH (ZDR)
z uvodnimi pojasnili
k spremembam zakona
Nade Periþ Vlaj
in stvarnim kazalom
mag. Janeza Topliška
Novela zakona o delovnih razmerjih,
ki je zaþela veljati 27. novembra 2007,
prinaša spremembo in dopolnitev 91
þlenov osnovnega zakonskega besedila.
Zato Založba Uradni list RS v Zbirki
predpisov izdaja neuradno preþišþeno
besedilo zakona z uvodnimi pojasnili
Nade Periþ Vlaj, ki bo lahko koristen
pripomoþek za uporabnike v praksi.
Knjiga vkljuþuje tudi stvarno kazalo
mag. Janeza Topliška.
cena 39 € • leto izdaje: 2008 • ISBN: 978-961-204-405-3 • 192 strani • 14 cm × 20 cm • trda in mehka vezava

N A R O ý I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naroþite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naroþam

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

z uvodnimi pojasnili Nade Periþ Vlaj in stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

• trda

Ƒ

mehka

Ƒ

Cena:

vezava

39 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Po prejemu naroþilnice vam bomo poslali predraþun za naroþene knjige. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene knjige in raþun.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slove
nije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • 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 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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