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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O CESTAH (ZCes-1C)
1. člen
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12,
36/14 – odl. US in 46/15) se v drugem odstavku 1. člena napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »S tem zakonom se
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:«.
V tretji alineji se za zaklepajem pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Direktiva (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES
o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v
Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih
dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L št. 115 z dne 6. 5.
2015, str. 1) v delu, ki se nanaša na prepoznavo vozil ali skupine
vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo dovoljene mase,
predpisane za posamezne vrste vozil ali skupine vozil, in na obveznosti špediterja pri prevozu zabojnikov in zamenljivih tovorišč.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 14. točka spremeni tako,
da se glasi:
»14. cestišče je del ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni
pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvo-

dnjavanje, če potekajo ob vozišču, kolesarski stezi ali pločniku ter
zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča;«.
27. in 28. točka se spremenita tako, da se glasita:
»27. kolesarski pas je vzdolžni del vozišča ali pločnika,
ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in
mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega
25 km/h, na cestah v naselju pa tudi prometu drugih vozil, če
je tako določeno s prometno signalizacijo;
28. kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot
vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena
prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena
hitrost ne presega 25 km/h;«.
45. točka se spremeni tako, da se glasi:
»45. odstavni pas je del vozišča, ki je od prometnega
pasu ločen z neprekinjeno črto in je namenjen ustavitvi motornih vozil v sili, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
pravila cestnega prometa, pa tudi vožnji motornih vozil;«.
54. točka se spremeni tako, da se glasi:
»54. pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče
ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali
pešcem in prometu koles ter mopedov, katerih konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 25 km/h, če je na njem označen
kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev;«.
59. točka se spremeni tako, da se glasi:
»59. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del
smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil
v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila
cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni
določeno drugače;«.
62. in 63. točka se spremenita tako, da se glasita:
»62. prometna signalizacija je sklop prometnih znakov,
tabel, označb in naprav, s katerimi se udeležencem cestnega
prometa sporoča nevarnosti, omejitve, prepovedi in obveznosti
na cesti ali njenem delu, jih vodi v prometu in jim daje potrebna
prometna, turistična in druga obvestila;
63. prometna oprema so sredstva in naprave za zavarovanje udeležencev cestnega prometa zaradi grajenih ovir in
dejavnikov naravnega okolja, urejanje prometa, zagotavljanje
prometne varnosti in prisilno ustavljanje vozil;«.
Za 69. točko se dodata novi 69.a in 69.b točka, ki se glasita:
»69.a skupni prometni prostor je cesta s posebej grajenim
cestiščem, ki je namenjena skupni uporabi udeležencev cestnega prometa v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega
prometa, in je označena s predpisano prometno signalizacijo;
69.b spremljevalec izrednega prevoza oziroma spremljevalka izrednega prevoza (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec
izrednega prevoza) je oseba, ki je usposobljena za spremljanje
izrednih prevozov;«.
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Za 73. točko se doda nova 73.a točka, ki se glasi:
»73.a špediter je pravna ali fizična oseba, ki je na tovornem listu ali enakovredni prevozni listini navedena kot špediter,
oziroma pravna ali fizična oseba, v imenu in za račun katere se
s prevoznim podjetjem sklene pogodba o prevozu;«.
74. točka se spremeni tako, da se glasi:
»74. robni pas je del vozišča, ki ohranja stabilnost voziščne konstrukcije in je namenjen označevanju horizontalne
prometne signalizacije;«.
Za 74. točko se doda nova 74.a točka, ki se glasi:
»74. atranzit je prevoz območja omejene uporabe javne
ceste, označenega s predpisano prometno signalizacijo;«.
Dosedanja 74.a točka postane 74.b točka.
77. točka se spremeni tako, da se glasi:
»77. vozišče je del cestišča, ki ga sestavljajo prometni
pasovi, odstavni pasovi, odstavne niše in robni pasovi ter
kolesarski pasovi in pasovi za pešce, če so na njem ločene
površine za kolesarje in pešce;«.
Za 77. točko se doda nova 77.a točka, ki se glasi:
»77.a zabojnik je tovorni zaboj take konstrukcije, da je
uporaben za večkratno uporabo, ima možnost zlaganja drug na
drugega in je opremljen s pripravami za prekladanje z enega
na drug način prevoza (npr. s cestnega na železniški prevoz
in obratno);«.
V 78. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova
79. točka, ki se glasi:
»79. zamenljivo tovorišče je tovorna enota, prirejena meram tovornega vozila in opremljena s pripravami za prekladanje
z enega na drug način prevoza (npr. s cestnega na železniški
prevoz in obratno).«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se v 5. točki za drugo alinejo
doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja
zimske službe;«
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta
alineja.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj,
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj
ovire ali nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja
ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali
nevarnega mesta na cesti, upravljavec ceste pa ima zaradi
izvajanja te določbe pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma uporabnika
motornega vozila (osebno ime oziroma firma, naslov stalnega
ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja
motorna vozila. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče identificirati, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.«.
V šestem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji
stavek, ki se glasi: »Parkiranje samo priklopnega vozila je na
teh površinah prepovedano.«.
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(odstranitev poškodovanih ali pokvarjenih vozil
z avtocest in hitrih cest)
(1) Ne glede na peti odstavek prejšnjega člena in zakon,
ki ureja pravila cestnega prometa, odstrani na avtocesti in
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hitri cesti poškodovano ali pokvarjeno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo
dovoljeno maso priklopnega vozila, izvajalec odvoza vozil, ki
ga upravljavec avtocest oziroma hitrih cest izbere na podlagi
javnega razpisa in z njim za obdobje pet let sklene pogodbo
o odstranjevanju poškodovanih ali pokvarjenih vozil (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni izvajalec odvoza vozil). Upravljavec
avtocest oziroma hitrih cest v javnem razpisu poleg območij
opravljanja storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, tehničnih zahtev in pogojev določi tudi najvišje
cene, ki se smejo zaračunati za odstranitev poškodovanega ali
pokvarjenega vozila. Najvišje cene odstranitve poškodovanih
in pokvarjenih vozil se objavijo na spletni strani upravljavca
avtocest oziroma hitrih cest.
(2) Če je za posamezno območje opravljanja storitev
odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil izbranih več
pogodbenih izvajalcev odvoza vozil, odstranitev vozila opravi
pogodbeni izvajalec odvoza vozil, ki ga upravljavec avtocest
oziroma hitrih cest določi za njegovo odstranitev na podlagi
razporeda tedenskega dežurstva pogodbenih izvajalcev odvoza vozil na posameznem območju opravljanja storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil.
(3) Pogodbeni izvajalec odvoza vozil izpolnjuje zlasti naslednje pogoje:
– ima najmanj dve leti izkušenj pri opravljanju dejavnosti
odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil na javnih
cestah,
– je imel v obdobju dveh let, ko je opravljal dejavnost
odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil na javnih
cestah, najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil
3.500 kg skupne mase, najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil 7.500 kg skupne mase, in najmanj eno vozilo,
namenjeno odstranjevanju vozil 44.000 kg skupne mase,
– imajo on in njegovi pogodbeni partnerji odstranjevanja
poškodovanih ali pokvarjenih vozil poravnane vse finančne in
davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– imajo on in njegovi pogodbeni partnerji odstranjevanja
poškodovanih ali pokvarjenih vozil poravnane vse finančne
obveznosti do upravljavca avtocest ali hitrih cest,
– ne smejo biti on ali njegovi pogodbeni partnerji odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil pravnomočno
obsojeni za kazniva dejanja pri opravljanju dejavnosti odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil na javnih cestah,
– njemu in njegovim pogodbenim partnerjem odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil v zadnjih petih letih ni
predčasno prenehala pogodba z upravljavcem avtocest in hitrih
cest zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ni pogodbeni izvajalec odvoza vozil in na avtocesti ali
hitri cesti odstrani poškodovano ali pokvarjeno vozilo, katerega
največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in posameznik, ki
kot pogodbeni izvajalec odvoza vozil na avtocesti ali hitri cesti
odstrani poškodovano ali pokvarjeno vozilo, katerega največja
dovoljena masa presega 3.500 kg, čeprav ga upravljavec avtocest in hitrih cest ne določi za njegovo odstranitev.
(5) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova
odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.«.
5. člen
Šesti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih,
okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva
kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih
posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje skupnega prometnega prostora) ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z
elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu pomenu
in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje,
projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja se
v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z
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rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest.
Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki
urejajo projektiranje javnih cest, mora upravljavec ceste posebej utemeljiti in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali
presojevalke varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec
varnosti cest) izkazati, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali
gradnji ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena
varnost ceste. Predlagane rešitve odobri za državne ceste
minister, pristojen za promet, za občinske ceste pa župan.«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(tehnične specifikacije za javne ceste)
(1) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju javnih cest ter
določanju prometne ureditve na javnih cestah se uporabljajo
tehnične specifikacije v skladu s tem členom.
(2) Tehnične specifikacije pripravljajo tehnični odbori, ki
jih izmed strokovnjakov s področja, ki se ureja s tehnično
specifikacijo, imenuje direkcija, pristojna za infrastrukturo (v
nadaljnjem besedilu: direkcija). Za direkcijo opravlja naloge
organiziranja, koordiniranja in vodenja priprave tehničnih specifikacij družba, ki kot notranji izvajalec opravlja inženirsko dejavnost in tehnično svetovanje za Republiko Slovenijo in njene
organe. Edini ustanovitelj in družbenik te družbe je Republika
Slovenija. Poslovni delež družbe se ne more deliti ali prenesti
na drugo osebo. Ne glede na zakon, ki ureja Slovenski državni
holding, upravlja z deležem Republike Slovenije in uresničuje
pravice Republike Slovenije kot družbenika v tej družbi Vlada
Republike Slovenije. Za spremljanje kapitalske naložbe je pristojno ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Minister, pristojen za promet, določi stroške dela tehničnih odborov in imenuje koordinacijski odbor, ki usmerja in
spremlja delo tehničnih odborov.
(4) Tehnične specifikacije izda minister, pristojen za promet, v obliki priporočila.
(5) Seznam tehničnih specifikacij iz prejšnjega odstavka
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, javnosti pa so
celotna gradiva o tehničnih specifikacijah dosegljiva v elektronski obliki na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet.
(6) Če minister, pristojen za promet, oceni, da je potrebna
obvezna uporaba tehnične specifikacije, jo izda kot predpis.
(7) Če se s tehnično specifikacijo posega na področje,
ki ga urejajo predpisi o urejanju prostora oziroma graditvi
objektov, minister, pristojen za promet, pred izdajo tehnične
specifikacije pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za prostor
in graditev objektov.
(8) Minister, pristojen za promet, predpiše postopke za
izdajanje tehničnih specifikacij.«.
7. člen
Deseti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Po opravljenem pregledu izda minister, pristojen za
promet, za državne ceste oziroma župan za občinske ceste
odločbo, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
ali izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali
cestnega objekta v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti,
oziroma v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti v roku, določenem v dovoljenju za izročitev ceste, cestnega
odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo.
Minister, pristojen za promet, oziroma župan lahko v času veljavnosti dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo podaljšata njegovo
veljavnost, če upravljavec ceste ugotovljenih pomanjkljivosti
iz opravičenih razlogov (npr. zaradi neugodnih vremenskih
razmer, nepravočasne uskladitve projekta izvedenih del s tehnično upravičenimi spremembami, ugotovljenimi na pregledu
izvedenih del) ni mogel odpraviti v roku, določenem v dovoljenju za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v
začasno omejeno uporabo, vendar največ za dve leti.«.
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8. člen
V prvem odstavku 19. člena se v peti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste
oziroma odpravo neposredno grozeče nevarnosti.«.
9. člen
V enajstem odstavku 20. člena se za besedo »prevoza«
doda vejica in beseda »gasilci«.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali
druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem
prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom,
ali se jih opozori na omejitev hitrosti oziroma na ranljive udeležence v prometu.
(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na
cesti oziroma cestnem omrežju, urbana oprema (npr. zasaditev,
cvetlična korita, označevalni stebrički) ter arhitekturno oblikovanje prometnih površin (npr. s spremembo materialov oziroma
teksture vozne površine, z barvnim oblikovanjem, z uporabo
različnih materialov na vozišču ali ob njem).
(3) Naprave in ukrepi za umirjanje prometa se lahko
postavijo oziroma izvedejo na območjih šolskih poti, ki so potrjene z načrtom šolskih poti, in na delih cest skozi naselja, kjer
z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni
mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.
(4) Postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za umirjanje prometa je obvezna pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi
specifične populacijske strukture udeležencev potrebno zmanjšanje dovoljene hitrosti v naselju.
(5) Naprave oziroma ukrepi iz prvega in drugega odstavka
tega člena morajo biti dobro vidni in lahko razpoznavni oziroma
označeni s predpisano prometno signalizacijo in prometno
opremo.«.
11. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(največje dovoljene skupne mase vozil na javnih cestah)
(1) Na javnih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih skupnih
mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek na javnih cestah vozila
ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati
omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim znakom.
(3) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s
prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, oseba, ki naloži
tovor, in naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz opravlja v
nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se
kaznuje za prekršek z globo:
– 200 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso od 3 do
vključno 10 odstotkov;
– 300 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 10 do
vključno 20 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma omejeno skupno maso nad 20 do vključno 30 odstotkov;
– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad
30 odstotkov.
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(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena,
ki naloži tovor, oziroma kot naročnik prevoza zahteva, da se
prevoz opravlja v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom
tega člena, se kaznuje za prekršek z globo:
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso od 3 do
vključno 10 odstotkov;
– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 10 do
vključno 20 odstotkov;
– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad
20 do vključno 30 odstotkov;
– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad
30 odstotkov.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, ki naloži tovor, oziroma kot naročnik
prevoza zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju s prvim
oziroma drugim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek
z globo:
– 200 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso od 3 do
vključno 10 odstotkov;
– 300 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad 10 do
vključno 20 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
oziroma omejeno skupno maso nad 20 do vključno 30 odstotkov;
– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno oziroma s prometnim znakom omejeno skupno maso nad
30 odstotkov.«.
12. člen
Za 31. členom se dodajo novi 31.a, 31.b in 31.c člen, ki
se glasijo:
»31.a člen
(največje dovoljene mase vozil na javnih cestah)
(1) Na javnih cestah je prepovedan promet vozil ali skupin
vozil, katerih največja dovoljena masa presega največjo dovoljeno maso, odrejeno s prometnim znakom.
(2) Na javnih cestah je prepovedan promet vozil, katerih
skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih
proizvajalca vozila.
(3) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek z globo
400 eurov.
(4) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena z vozilom, katerega največja
dovoljena masa ne presega 3,5 ton, se kaznuje za prekršek
z globo:
– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do vključno 10 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 10 do vključno
20 odstotkov;
– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 20 do vključno
30 odstotkov;
– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 30 odstotkov.
(5) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena z vozilom, katerega največja
dovoljena masa presega 3,5 do vključno 12 ton, se kaznuje za
prekršek z globo:
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– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do
15 odstotkov;
– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 15 do
25 odstotkov;
– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 25 odstotkov.
(6) Voznik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 12 ton, se kaznuje za prekršek z globo:
– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do
10 odstotkov;
– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 10 do
20 odstotkov;
– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 20 do
30 odstotkov;
– 1.200 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 30 odstotkov.
(7) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom, katerega največja dovoljena masa ne presega 3,5 ton, se kaznuje
za prekršek z globo:
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do vključno 10 odstotkov;
– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 10 do vključno
20 odstotkov;
– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 20 do vključno
30 odstotkov;
– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 30 odstotkov.
(8) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3,5 do vključno 12 ton,
se kaznuje za prekršek z globo:
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;
– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do
15 odstotkov;
– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 15 do
25 odstotkov;
– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 25 odstotkov.
(9) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju
z drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom,
katerega največja dovoljena masa presega 12 ton, se kaznuje
za prekršek z globo:
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;
– 900 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do
10 odstotkov;
– 1.800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 10 do
20 odstotkov;
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– 2.400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 20 do
30 odstotkov;
– 3.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 30 odstotkov.
(10) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena opravlja prevoz z vozilom, katerega največja dovoljena masa ne
presega 3,5 ton, se kaznuje za prekršek z globo:
– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do vključno 10 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 10 do vključno
20 odstotkov;
– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 20 do vključno
30 odstotkov;
– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila nad 30 odstotkov.
(11) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena
opravlja prevoz z vozilom, katerega največja dovoljena masa
presega 3,5 do vključno 12 ton, se kaznuje za prekršek z globo:
– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do
15 odstotkov;
– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 15 do
25 odstotkov;
– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 25 odstotkov.
(12) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena
opravlja prevoz z vozilom, katerega največja dovoljena masa
presega 12 ton, se kaznuje za prekršek z globo:
– 400 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno
maso po določilih proizvajalca vozila do 5 odstotkov;
– 600 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 5 do
10 odstotkov;
– 800 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 10 do
20 odstotkov;
– 1.000 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 20 do
30 odstotkov;
– 1.200 eurov, če skupna masa presega največjo dovoljeno maso po določilih proizvajalca vozila od vključno 30 odstotkov.
31.b člen
(prevoz zabojnika ali zamenljivega tovorišča)
(1) Špediter izroči vozniku prevoznika, ki mu je zaupal
prevoz zabojnika ali zamenljivega tovorišča, dokument o masi
zabojnika ali zamenljivega tovorišča, v katerem morajo biti
navedeni pravilni podatki o njuni masi.
(2) Voznik na zahtevo policista ali občinskega redarja
izroči na vpogled dokument o masi zabojnika ali zamenljivega
tovorišča.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje špediter, ki vozniku prevoznika ne izroči dokumenta o masi zabojnika ali zamenljivega
tovorišča, ali ki vozniku prevoznika izroči dokument s pomanjkljivimi ali napačnimi podatki o masi zabojnika ali zamenljivega
tovorišča in vozilo ali skupina vozil, ki prevaža zabojnik ali
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zamenljivo tovorišče, zaradi tega presega dovoljeno maso,
predpisano za posamezno vrsto vozila ali skupino vozil.
(4) Z globo 160 eurov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
31.c člen
(prepoznava vozil, ki presegajo dovoljeno maso)
(1) Prepoznavo vozil ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s
tovorom presegajo dovoljene mase, predpisane za posamezne
vrste vozil ali skupine vozil, izvaja pristojni nadzorni organ iz
106. člena tega zakona z napravami za samodejno pridobivanje podatkov o masah vozil ali skupine vozil, nameščenimi ali
vgrajenimi na, ob ali v vozišče državne ceste oziroma cestno
telo, ali z napravami, nameščenimi na ali v vozila oziroma
skupino vozil, registriranih v Republiki Sloveniji. Z napravami
za samodejno pridobivanje podatkov o masah vozil ali skupine
vozil se lahko zbirajo samo osebni podatki iz četrtega odstavka
tega člena.
(2) Število nadzorov glede dovoljene mase, predpisane
za posamezne vrste vozil ali skupine vozil, v posameznem
koledarskem letu mora biti sorazmerno s skupnim številom izvedenih nadzorov nad vozili v posameznem koledarskem letu.
(3) Če se pridobljeni podatki o preseganju dovoljenih mas
vozil ali skupine vozil uporabljajo kot dokaz v postopku o prekršku, morajo naprave izpolnjevati meroslovne zahteve, ki so
za te naprave predpisane s predpisi o meroslovnih zahtevah.
(4) Upravljavec zbirke podatkov o masah vozil je pristojni
nadzorni organ iz 106. člena tega zakona. Za opravljanje nadzora nad preseganjem dovoljenih mas vozil ali skupine vozil z
napravami iz prvega odstavka tega člena in izvedbo postopka
o prekršku pristojni nadzorni organ iz 106. člena tega zakona
pridobiva, zbira, obdeluje in upravlja naslednje podatke:
– osebno ime kršitelja oziroma njegova firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO, če je
fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, matična številka
pravne osebe, zaposlitev odgovorne osebe,
– slikovne posnetke vozila v delu, ki omogoča prepoznavo
registrske označbe vozila in samega vozila.
(5) Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju in vodenju
osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka pristojni nadzorni
organ iz 106. člena tega zakona ravna v skladu z določbami
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(6) Podatke iz četrtega odstavka tega člena lahko pristojni
nadzorni organ iz 106. člena tega zakona obdeluje v tolikšnem
obsegu in trajanju, kolikor je nujno potrebno za izvedbo nadzora in postopka o prekršku, vendar najdlje tri leta od njihove
pridobitve. Po poteku roka iz prejšnjega stavka se podatki
izbrišejo.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se slikovni posnetki
vozila iz druge alineje četrtega odstavka tega člena, ki ne
bodo uporabljeni za dokazovanje prekrškov, brišejo takoj, ko
je to mogoče, najpozneje pa v 30 dneh od njihovega nastanka.
(8) Ministrstvo, pristojno za promet, v skladu z 18. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev
za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi
Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009,
str. 51) opravlja naloge nacionalne kontaktne točke v zvezi s
posredovanjem informacij o kršitvah in kaznih, povezanih s
tem členom, ki jih zahtevajo nacionalne kontaktne točke drugih
držav članic EU.
(9) Pristojni nadzorni organ iz 106. člena tega zakona
posreduje ministrstvu, pristojnemu za promet, najpozneje do
15. februarja za preteklo leto, podatke o:
– številu vozil ali skupine vozil, ki so bila nadzirana zaradi
suma preseganja dovoljenih mas vozil ali skupine vozil,
– številu kršitev v zvezi s preseganjem dovoljene mase
vozil ali skupine vozil.
(10) Ministrstvo, pristojno za promet, vsaki dve leti, najpozneje do 30. septembra po koncu dveletnega obdobja, posreduje zbrane podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji.«.
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13. člen
V petem odstavku 32. člena se besedilo »Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija)«
nadomesti z besedo »direkcija«.
Petnajsti, šestnajsti in sedemnajsti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(15) Voznik posameznik, ki opravlja izredni prevoz v
nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali ki opravlja prevoz
deljivega tovora, oseba, ki naloži tovor v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s predpisi, oziroma
naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz opravlja v nasprotju
z dovoljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s predpisi, se
kaznuje za prekršek z globo:
– 300 eurov, če skupna masa presega do vključno
10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne
mase, ali širina presega od vključno 2,6 metra do 2,65 metra
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene širine, ali če osna
obremenitev presega do vključno 10 odstotkov z dovoljenjem
za izredni prevoz dovoljene osne obremenitve, ali če opravlja
izredni prevoz v nasprotju z ostalimi pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz;
– 300 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 2,6 metra do 2,65 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 400 eurov, če širina presega od vključno 2,65 metra
do 3,1 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene širine;
– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 2,65 metra do 3,1 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 400 eurov, če dolžina presega od 2 do 20 odstotkov z
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od 2 do 20 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s
prometnim znakom omejene dolžine;
– 500 eurov, če skupna masa presega 10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase in ne več
kot 60 ton, ali višina presega od 4,2 metra do vključno 4,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene višine, ali če osna
obremenitev presega od 10 do 20 odstotkov z dovoljenjem za
izredni prevoz dovoljene osne obremenitve;
– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina presega od 4,2 metra do vključno 4,5 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene višine;
– 500 eurov, če širina presega od vključno 3,1 metra do
vključno 3,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene
širine;
– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 3,1 metra do vključno 3,5 metra največje s
predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 500 eurov, če dolžina presega od vključno 20 do 40 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od vključno 20 do 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene dolžine;
– 900 eurov, če širina presega 3,5 metra z dovoljenjem za
izredni prevoz dovoljene širine;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega 3,5 metra največje s predpisi dovoljene ali s prometnim
znakom omejene širine;
– 900 eurov, če dolžina presega od vključno 40 odstotkov
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od vključno 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali
s prometnim znakom omejene dolžine;
– 900 eurov, če skupna masa presega 60 ton z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase, ali višina
presega več kot 4,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz
dovoljene višine, ali če osna obremenitev presega od vključno
20 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne
obremenitve, ali se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz;
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– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina presega več kot 4,5 metra največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene dolžine.
(16) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali
ki opravlja prevoz deljivega tovora, oseba, ki naloži tovor v
nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s
predpisi, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da se prevoz
opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v nasprotju s predpisi, se kaznuje za prekršek z globo:
– 600 eurov, če skupna masa presega do vključno
10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne
mase, ali širina presega od vključno 2,6 metra do 2,65 metra
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene širine, ali če osna
obremenitev presega do vključno 10 odstotkov z dovoljenjem
za izredni prevoz dovoljene osne obremenitve, ali če opravlja
izredni prevoz v nasprotju z ostalimi pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz;
– 600 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 2,6 metra do 2,65 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 700 eurov, če širina presega od vključno 2,65 metra
do 3,1 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene širine;
– 700 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 2,65 metra do 3,1 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 700 eurov, če dolžina presega od 2 do 20 odstotkov z
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 700 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od 2 do 20 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s
prometnim znakom omejene dolžine;
– 900 eurov, če skupna masa presega 10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase in ne več
kot 60 ton, ali višina presega od 4,2 metra do vključno 4,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene višine, ali če osna
obremenitev presega od 10 do 20 odstotkov z dovoljenjem za
izredni prevoz dovoljene osne obremenitve;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina presega od 4,2 metra do vključno 4,5 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene višine;
– 900 eurov, če širina presega od vključno 3,1 metra do
vključno 3,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene
širine;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 3,1 metra do vključno 3,5 metra največje s
predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 900 eurov, če dolžina presega od vključno 20 do 40 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od vključno 20 do 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene dolžine;
– 1.800 eurov, če širina presega 3,5 metra z dovoljenjem
za izredni prevoz dovoljene širine;
– 1.800 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega 3,5 metra največje s predpisi dovoljene ali s prometnim
znakom omejene širine;
– 1.800 eurov, če dolžina presega od vključno 40 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 1.800 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina
presega od vključno 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene
ali s prometnim znakom omejene dolžine;
– 1.800 eurov, če skupna masa presega 60 ton z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase, ali višina
presega več kot 4,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz
dovoljene višine, ali če osna obremenitev presega od vključno
20 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne
obremenitve, ali če se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz;
– 1.800 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina
presega več kot 4,5 metra največje s predpisi dovoljene ali s
prometnim znakom omejene dolžine.
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(17) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju z dovoljenjem
za izredni prevoz ali ki opravlja prevoz deljivega tovora, oseba,
ki naloži tovor v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz ali v
nasprotju s predpisi, oziroma naročnik prevoza, ki zahteva, da
se prevoz opravlja v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz
ali v nasprotju s predpisi, se kaznuje za prekršek z globo:
– 300 eurov, če skupna masa presega do vključno
10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne
mase, ali širina presega od vključno 2,6 metra do 2,65 metra
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene širine, ali če osna
obremenitev presega do vključno 10 odstotkov z dovoljenjem
za izredni prevoz dovoljene osne obremenitve, ali če opravlja
izredni prevoz v nasprotju z ostalimi pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz;
– 300 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 2,6 metra do 2,65 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 400 eurov, če širina presega od vključno 2,65 metra
do 3,1 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene širine;
– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 2,65 metra do 3,1 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 400 eurov, če dolžina presega od 2 do 20 odstotkov z
dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 400 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od 2 do 20 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s
prometnim znakom omejene dolžine;
– 500 eurov, če skupna masa presega 10 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase in ne več
kot 60 ton, ali višina presega od 4,2 metra do vključno 4,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene višine, ali če osna
obremenitev presega od 10 do 20 odstotkov z dovoljenjem za
izredni prevoz dovoljene osne obremenitve;
– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina presega od 4,2 metra do vključno 4,5 metra največje s predpisi
dovoljene ali s prometnim znakom omejene višine;
– 500 eurov, če širina presega od vključno 3,1 metra do
vključno 3,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene
širine;
– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega od vključno 3,1 metra do vključno 3,5 metra največje s
predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene širine;
– 500 eurov, če dolžina presega od vključno 20 do 40 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 500 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od vključno 20 do 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene dolžine;
– 900 eurov, če širina presega 3,5 metra z dovoljenjem za
izredni prevoz dovoljene širine;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora širina presega 3,5 metra največje s predpisi dovoljene ali s prometnim
znakom omejene širine;
– 900 eurov, če dolžina presega od vključno 40 odstotkov
z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene dolžine;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora dolžina presega od vključno 40 odstotkov največje s predpisi dovoljene ali
s prometnim znakom omejene dolžine;
– 900 eurov, če skupna masa presega 60 ton z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene skupne mase, ali višina
presega več kot 4,5 metra z dovoljenjem za izredni prevoz
dovoljene višine, ali če osna obremenitev presega od vključno
20 odstotkov z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljene osne
obremenitve, ali če se prevaža deljiv tovor kot izredni prevoz;
– 900 eurov, če pri prevozu deljivega tovora višina presega več kot 4,5 metra največje s predpisi dovoljene ali s prometnim znakom omejene dolžine.«.
14. člen
Za 34. členom se dodata nova 34.a in 34.b člen, ki se
glasita:
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»34.a člen
(pooblaščena organizacija za usposabljanje
spremljevalcev izrednih prevozov)
(1) Usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov izvaja
izobraževalna ali druga organizacija, ki jo na podlagi javnega
razpisa izbere in pooblasti ministrstvo, pristojno za promet, če
organizacija izpolnjuje naslednje kadrovske in materialne pogoje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija):
– je registrirana za opravljanje dejavnosti izobraževanja
odraslih,
– ima zaposlenega strokovnega delavca za organiziranje
izobraževanja odraslih, ki ima visokošolsko pedagoško ali andragoško izobrazbo ter strokovni izpit,
– ima zagotovljene kadre z najmanj visoko strokovno
izobrazbo, usposobljene s področij, ki jih obsega predpisani
program,
– ima učilnico, ki omogoča izvajanje usposabljanja in
preizkusa znanja za najmanj 30 kandidatov, in
– razpolaga z ustrezno tehnično opremo in učnimi pripomočki.
(2) Pooblaščeni organizaciji se izda pooblastilo z veljavnostjo petih let.
(3) Strokovni nadzor nad delom pooblaščene organizacije, izvajanjem programov usposabljanja spremljevalcev izrednih prevozov in ugotavljanjem izpolnjevanja pogojev, na
podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo, opravlja ministrstvo,
pristojno za promet.
(4) Minister, pristojen za promet, pooblaščeni organizaciji
začasno odvzame pooblastilo za obdobje treh mesecev, če
usposabljanja spremljevalcev izrednega prevoza ne izvaja po
predpisanem programu ali ga ne izvede v celoti, ali če usposabljanje izvajajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.
(5) Minister, pristojen za promet, pooblaščeni organizaciji
trajno odvzame pooblastilo, če pooblaščena organizacija v roku
enega leta po poteku začasnega odvzema pooblastila ponovno
ne izvaja usposabljanja spremljevalcev izrednega prevoza po
predpisanem programu ali ga ne izvede v celoti, ali če usposabljanje izvajajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.
34.b člen
(strokovno usposabljanje spremljevalca izrednih prevozov
in vodenje evidenc)
(1) Spremljevalec izrednih prevozov se za izvajanje
spremstva izrednih prevozov usposobi po predpisanem programu. Strokovno usposabljanje za spremljevalca izrednih prevozov je sestavljeno iz osnovnega in obnovitvenega strokovnega
usposabljanja.
(2) Na osnovno strokovno usposabljanje za spremljevalca
izrednih prevozov se lahko prijavi kandidat, ki:
– ima vozniško dovoljenje najmanj kategorije B,
– ni voznik začetnik,
– ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za
kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.
(3) Prijava na strokovno usposabljanje vsebuje podatke
o kandidatu (osebno ime, rojstni podatki, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča) ter izjavo kandidata, da izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega odstavka.
(4) Osnovno strokovno usposabljanje je sestavljeno iz
teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki se zaključi s preizkusom znanja, ki obsega teoretični in praktični preizkus.
(5) Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja iz prejšnjega odstavka, prejme potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov, ki ga najpozneje v desetih delovnih
dneh po opravljenem preizkusu izda pooblaščena organizacija.
Potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov
se izda z veljavnostjo petih let od datuma, ko je kandidat za
spremljevalca izrednih prevozov opravil osnovno strokovno
usposabljanje.
(6) Spremljevalec izrednih prevozov, ki izpolnjuje pogoje
iz drugega odstavka tega člena, se vsakih pet let po pridobitvi

Stran

1352 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

statusa spremljevalca izrednih prevozov udeleži obnovitvenega
strokovnega usposabljanja. Na obnovitveno strokovno usposabljanje se lahko prijavi največ 18 mesecev pred potekom
veljavnosti potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih
prevozov. Po zaključenem obnovitvenem strokovnem usposabljanju opravi teoretični preizkus znanja. Podatek o uspešno
opravljenem preizkusu znanja po zaključenem obnovitvenem
strokovnem usposabljanju se zaznamuje v evidenci o izdanih
potrdilih iz enajstega odstavka tega člena. Pooblaščena organizacija izda novo potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca
izrednih prevozov z veljavnostjo petih let, z začetkom veljavnosti od datuma poteka veljavnosti predhodnega potrdila.
(7) Če se spremljevalec izrednih prevozov obnovitvenega
strokovnega usposabljanja ne udeleži ali preizkusa znanja
po zaključenem obnovitvenem strokovnem usposabljanju ne
opravi uspešno, izgubi status spremljevalca izrednih prevozov
in se ga izbriše iz evidence o izdanih potrdilih.
(8) Spremljevalec izrednih prevozov ima pri spremljanju izrednega prevoza pri sebi potrdilo o usposobljenosti za
spremljevalca izrednega prevoza in ga na zahtevo policista ali
občinskega redarja izroči na vpogled.
(9) Preizkus znanja iz tega člena se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. Komisijo
sestavljajo predsednik, dva namestnika in najmanj pet članov.
Med imenovanimi člani komisije morajo biti najmanj trije predstavniki ministrstva, pristojnega za promet, ki so v zadnjih treh
letih pridobili izkušnje s področja predpisov o cestah oziroma
cestnem prometu, in en predstavnik ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve. Stroške dela komisije določi minister, pristojen
za promet.
(10) Stroške osnovnega in obnovitvenega strokovnega
usposabljanja, preizkusa znanja in izdaje potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov plača kandidat. Višino
stroškov določi pooblaščena organizacija s soglasjem ministra,
pristojnega za promet.
(11) Evidenco o izdanih potrdilih za namen spremljanja
usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov in izvajanja učinkovitega nadzora nad spremljevalci izrednih prevozov
vzpostavi in vodi ministrstvo, pristojno za promet, ki omogoči
brezplačen dostop do evidence policiji in občinskemu redarstvu.
(12) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje evidenčno
številko potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih
prevozov, osebno ime in rojstne podatke spremljevalca izrednih
prevozov ter datum veljavnosti potrdila. Podatke iz prejšnjega
odstavka vnašajo v evidenco pooblaščene organizacije.
(13) Minister, pristojen za promet, predpiše program strokovnega usposabljanja, način in postopek opravljanja preizkusa znanja, obliko in vsebino potrdila o usposobljenosti za
spremljevalca izrednih prevozov ter način in stroške pridobitve
novega potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih
prevozov v primeru izgube, kraje ali uničenja.
(14) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek spremljevalec izrednih prevozov, ki za spremljanje izrednih prevozov ni
usposobljen po predpisanem programu.
(15) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek spremljevalec izrednih prevozov, ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom
tega člena.«.
15. člen
Za prvim odstavkom 37. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, je
uporaba te ceste dovoljena za lokalni promet.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»prvega in drugega odstavka tega člena«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »koles s pomožnim motorjem« nadomesti z
besedilom »mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 25 km/h«.

Uradni list Republike Slovenije
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se število »300« nadomesti s številom »200«, besedilo
»drugim in tretjim« pa nadomesti z besedilom »tretjim in četrtim«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se število »1.000« nadomesti s številom »600«, število »300«
pa se nadomesti s številom »200«.
16. člen
Četrti odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo
neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih
kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva,
drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma z zajemom podatkov
neposredno na terenu. Podatke o izdatkih za javne ceste zagotavljajo ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, policija, inšpektorat, pristojen za državne
ceste, občine, koncesionar iz 11. oziroma 57. člena in gospodarska družba iz 46. člena tega zakona.«.
V petem odstavku se besedilo »Topografske podatke« nadomesti z besedilom »Lokacijske podatke«, za besedo »spremembo« pa doda beseda »teh«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Zavezanec za zagotavljanje podatkov o izdatkih za
javne ceste posreduje podatke direkciji brezplačno najkasneje
do 15. maja tekočega leta za preteklo leto. Če zavezanec
podatkov ne posreduje, se šteje, da direkcija ne razpolaga o
izdatkih za javne ceste, ki jih je imel posamezen zavezanec,
kar se zaznamuje v BCP, ki jo vodi direkcija.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
17. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za novo ali rekonstruirano cesto, za katero je bilo
izdano gradbeno dovoljenje, lahko ministrstvo, pristojno za
promet, izda dovoljenje za začasno uporabo že pred dokončanjem vseh del zunaj vozišča ceste, predvidenih z izdanim
gradbenim dovoljenjem, če gre za cesto, ki izpolnjuje merila za
kategorizacijo državne ceste, in če je ugotovljeno, da vozišče
izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.«.
V drugem in četrtem odstavku se beseda »državne« črta.
18. člen
V prvem odstavku 55. člena se petnajsta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– pripravo strokovnih izhodišč za smernice in mnenja, ki
jih ministrstvo, pristojno za promet, kot nosilec urejanja prostora, izdaja k državnim prostorskim aktom;«.
Za petnajsto alinejo se doda nova šestnajsta alineja, ki
se glasi:
»– izdajo smernic in mnenj ter opravljanje drugih predpisanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilec
urejanja prostora;«.
Dosedanje šestnajsta do osemnajsta alineja postanejo
sedemnajsta do devetnajsta alineja.
19. člen
V 59. členu se besedilo »do roba cestnega sveta« črta.
20. člen
V prvem odstavku 62. člena se doda nova prva alineja,
ki se glasi:
»– priključke občinskih cest na državno cesto, razen prometne signalizacije namenjene odvijanju prometa na državni cesti;«.
Dosedanja prva alineja, ki postane druga alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in druge prometne površine izven vozišča;«.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo tretja do šesta
alineja.
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21. člen
69. člen se črta.
22. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju nivojskega križišča državnih cest, državne
ceste z občinsko cesto ali v območju cestnih priključkov na
državno cesto (pregledno polje), na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ter nivojskega križišča državnih cest z
železniško progo (preglednostni prostor) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge
predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost
cest, križišča ali priključka.«.
23. člen
Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki se glasi:
»76.a člen
(poskusna označitev prometne ureditve na državnih cestah)
(1) Direkcija lahko na posameznem odseku državne ceste
za določeno obdobje, ki ne sme biti daljše od dveh let, označi
prometno ureditev na način, ki ni v skladu s predpisi s področja
cest (v nadaljnjem besedilu: poskusna označitev prometne
ureditve). Cestni odsek državne ceste, na katerem je določena
poskusna označitev prometne ureditve, se označi z obvestilno
tablo, ki udeležence cestnega prometa obvešča o začetku in
koncu cestnega odseka, na katerem se izvaja poskusna označitev prometne ureditve.
(2) Poskusna označitev prometne ureditve se odredi z
delovnim nalogom, katerega sestavni del je elaborat prometne
ureditve, v katerem morajo biti opredeljeni zlasti namen, pomen
in trajanje poskusne označitve prometne ureditve.
(3) Prometna ureditev iz prvega odstavka tega člena mora
biti označena na način, ki omogoča vsem udeležencem cestnega prometa nedvoumno in varno udeležbo v cestnem prometu.
(4) Direkcija o podrobnostih poskusne označitve prometne ureditve na določenem cestnem odseku državne ceste obvesti javnost, ministrstvo, pristojno za promet, policijo, pristojni
inšpekcijski organ za ceste, prometno-informacijski center in
v primeru poskusne označitve prometne ureditve na odseku
državne ceste skozi naselje tudi pristojno občinsko redarstvo
najmanj deset dni pred njeno uvedbo.
(5) Direkcija najpozneje tri mesece pred potekom obdobja
trajanja poskusne označitve prometne ureditve ovrednoti njene
učinke na varnost udeležencev cestnega prometa in o tem
seznani ministrstvo, pristojno za promet.«.
24. člen
Prvi in drugi odstavek 77. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme na državnih cestah
odredi direkcija, če s tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Na državni cesti se sme postavljati turistična in druga
obvestilna prometna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki
urejajo prometno signalizacijo. Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne prometne signalizacije odreja direkcija,
ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje
in odstranitev.«.
25. člen
V prvem odstavku 78. člena se za besedo »Postavljanje«
doda besedilo »in uporaba«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedo
»postavitev« doda besedilo »in uporabo«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– če se z obvestili upravljavca ceste podajajo udeležencem cestnega prometa pomembne informacije in zanje ni
predpisana prometna signalizacija,«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta
alineja.
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V tretjem odstavku se za besedo »postavljajo« doda besedilo »in uporabljajo«.
V četrtem odstavku se za besedo »Postavljanje« doda
besedilo »in uporaba«, besedilo »ob državnih cestah« pa se
nadomesti z besedilom »v območju državne ceste«.
V petem odstavku se beseda »gradnja« nadomesti z
besedo »postavitev«, besedilo »obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega« pa se nadomesti z
besedilom »obvestil iz prve in druge alineje drugega odstavka
tega člena, katerih«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali
brez soglasja postavi oziroma uporablja objekt za obveščanje
in oglaševanje v območju državne ceste ali ga postavi oziroma
uporablja v nasprotju s pogoji iz soglasja.«.
V osmem odstavku se število »2.000« nadomesti s številom »8.000«, število »200« pa se nadomesti s številom »2.000«.
26. člen
V tretjem odstavku 88. člena se besedilo »ali presojevalka varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec varnosti
cest)« črta.
27. člen
Za prvim odstavkom 101. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno ali
popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje občinske ceste.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do
osmi odstavek.
28. člen
Prvi in drugi odstavek 106. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Nadzor nad določbami 4., 5., 6., 30., 31., 31.a, 31.b,
32., 34., 34.b, 36., 37., 107., 109., 110. in 111. člena tega zakona izvajajo na javnih cestah policisti, na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in
državnih cestah v naseljih pa tudi občinski redarji.
(2) Nadzor nad določbama šestega odstavka 5. in 5.a člena tega zakona izvajajo cestninski nadzorniki, nadzor nad
določbo 5.a člena tega zakona pa tudi policisti.«.
29. člen
V prvem odstavku 109. člena se drugi in tretji stavek
spremenita tako, da se glasita: »Voznik na zahtevo policista
ali občinskega redarja omogoči tehtanje vozila. Če na kraju
postopka vozila ni mogoče stehtati, voznik na zahtevo policista
ali občinskega redarja odpelje vozilo na tehtanje.«.
30. člen
V 112. členu se besedilo »Prometni inšpektorat Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »inšpektorat, pristojen za
državne ceste«.
31. člen
V prvem odstavku 113. člena se besedilo »inšpektorja za
ceste Prometnega inšpektorata Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »inšpektorja, pristojnega za državne ceste« in
doda vejica.
32. člen
V 117. členu se besedilo »pristojna davčna oziroma carinska uprava,« nadomesti z besedilom »Finančna uprava Republike Slovenije«.
33. člen
V prvem odstavku 118. člena se v osmi alineji 1. točke
besedilo »poljem preglednosti ceste« nadomesti z besedilom
»preglednim poljem«.
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V 2. točki se v prvi, drugi in tretji alineji besedilo »brez
soglasja« črta.
V 6. točki se beseda »državne« črta.
34. člen
Prvi in drugi odstavek 121. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Inšpektorat, pristojen za državne ceste, in občinski
inšpekcijski organ za ceste sta prekrškovna organa za vse
prekrške iz tega zakona, storjene na cestah, ki jih nadzorujeta v
okviru svoje pristojnosti, razen za prekrške iz šestega odstavka
5., 5.a, 30., 31., 31.a, 31.b, 32., 34., 34.b, 36., 37., 107., 109.,
110. in 111. člena tega zakona.
(2) Policija in občinsko redarstvo sta prekrškovna organa
za prekrške iz 4., 5., 6., 30., 31., 31.a, 31.b, 32., 34., 34.b, 36.,
37., 107., 109., 110. in 111. člena tega zakona, storjene na cestah, ki jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Cestninski nadzorniki so prekrškovni organ za prekrške iz šestega odstavka 5. člena in 5.a člena tega zakona, storjene na avtocestah in hitrih cestah, policisti pa tudi za prekrške
iz 5.a člena tega zakona.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »za ceste Prometnega inšpektorata Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »inšpektorata, pristojnega za
državne ceste«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti
in sedmi odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Upravljavec avtoceste oziroma hitre ceste zagotovi odstranitev poškodovanih in pokvarjenih vozil v skladu s 5.a členom
zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
36. člen
(1) Na dan uveljavitve tega zakona je družba iz 10. člena
zakona družba DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. Ta družba mora ves čas zagotavljati pogoje
za notranjega izvajalca za Republiko Slovenijo in njene organe
v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se za družbo iz prejšnjega odstavka preneha uporabljati Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14). Pravice in dolžnosti,
ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe v
tej družbi, od dne uveljavitve tega zakona izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(3) Slovenski državni holding najkasneje v 30 dneh od
uveljavitve tega zakona izroči Vladi Republike Slovenije vse evidence in dokumentacijo, ki se nanaša na upravljanje kapitalske
naložbe Republike Slovenije v družbi iz prvega odstavka tega
člena in omogoči Vladi Republike Slovenije, da vstopi v vseh
postopke upravljanja te kapitalske naložbe, ki so v teku.
37. člen
Upravljavec državnih cest vzpostavi sistem za prepoznavo
vozil ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo
dovoljene mase, predpisane za posamezne vrste vozil ali skupine vozil, iz 31.c člena zakona, najpozneje do 27. maja 2021.
38. člen
(1) Pooblastila, izdana organizacijam, ki izvajajo program
usposabljanja spremljevalcev izrednih prevozov, pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo veljavna do poteka njihove veljavnosti.
(2) Komisija za preizkus znanja spremljevalcev izrednih
prevozov, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega zakona,
opravlja delo komisije do poteka obdobja njenega imenovanja.
(3) Spremljevalci izrednih prevozov, ki so pridobili potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov po
dosedanjih predpisih, se prvega obnovitvenega strokovnega
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usposabljanja iz šestega odstavka 34.b člena zakona udeležijo
najpozneje v petih letih od uveljavitve tega zakona. Če se v tem
roku obnovitvenega strokovnega usposabljanja ne udeležijo,
izgubijo status spremljevalca izrednih prevozov.
39. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, vzpostavi evidenco iz
enajstega odstavka 34.b člena zakona najpozneje v enem letu
od uveljavitve tega zakona. Do takrat vodi evidenco spremljevalcev izrednih prevozov direkcija, pristojna za infrastrukturo, v
skladu s predpisom, ki ureja vodenje evidence spremljevalcev
izrednih prevozov.
(2) Z vzpostavitvijo evidence iz enajstega odstavka
34.b člena zakona, prenese direkcija, pristojna za infrastrukturo, podatke iz evidence na ministrstvo, pristojno za promet.
40. člen
Pooblaščena organizacija, ki izvaja usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov, začne izdajati potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov z dnem uveljavitve
predpisa iz trinajstega odstavka 34.b člena zakona, do takrat
pa jih izdaja ministrstvo, pristojno za promet.
41. člen
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz osmega
odstavka 10. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(2) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz trinajstega odstavka 34.b člena zakona v enem letu od uveljavitve
tega zakona.
42. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati napovedni stavek in 9. točka prvega odstavka 2. člena, napovedni
stavek in 26. točka prvega odstavka 14. člena, prvi odstavek
22. člena v delu, ki se nanaša na opravljanje inšpekcijskega
nadzora nad delom subjektov, ki usposabljajo spremljevalce
izrednih prevozov, 47. člen in peti odstavek 95. člena Zakona
o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, 25/14 in 85/16 – ZVoz-1).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje določbe Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP,
58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP,
109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E in 75/17 – ZMV-1):
– prvi odstavek 12. člena,
– tretji odstavek 32. člena v delu, ki se nanaša na opredelitev naselja, njegovih sestavnih delov in označitev mej naselja,
– četrti odstavek 50. člena,
– peti odstavek 117. člena.
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov (Uradni
list RS, št. 47/09, 109/10 – ZVoz in 85/16), uporablja pa se do
uveljavitve predpisa iz trinajstega odstavka 34.b člena zakona.
43. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/17-64/22
Ljubljana, dne 13. februarja 2018
EPA 2270-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

412.

Odlok o volitvah članov Sodnega sveta

Na podlagi 15. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list
RS, št. 23/17) izdajam
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ODLOK
o volitvah članov Sodnega sveta
I
Razpisujem volitve članov Sodnega sveta.
II
Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve treh
članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike
izvoli Državni zbor, bodo v četrtek, 19. aprila 2018.
III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 26. februar 2018.
Št. 700-04/18-2/2
Ljubljana, dne 21. februarja 2018
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije

413.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13,
63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 –
ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 15. februarja 2018 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št.

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana
Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija

Na podlagi sedmega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B,
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) se je Državni zbor
na seji 15. februarja 2018 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
o ugotovitvi prenehanja mandata člana
Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija
Ugotovi se, da je Damjan Damjanovič odstopil z mesta
člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, zato mu na
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Št. 010-02/18-3/3
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EPA 2599-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

415.

Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Na podlagi 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14
– odl. US, 81/15 in 40/17) ter 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 15. februarja
2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Sveta za elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Za člana Sveta za elektronske komunikacije Republike
Slovenije se za preostanek mandata izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij imenuje:
mag. Simon SIRC.
Št. 326-09/18-2/7
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EPA 2601-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Št. 700-05/18-1/6
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EPA 2577-VII

414.
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podlagi sedmega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija preneha mandat člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija.

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Manica KODRIČ na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Postojni.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

10 / 21. 2. 2018 /

VLADA
416.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
višine in začetku plačevanja obveznega
prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih
proizvodov za zavezance sektorja pridelave in
predelave sadja

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 9. člena Zakona
o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS,
št. 26/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi višine
in začetku plačevanja obveznega prispevka
za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
za zavezance sektorja pridelave
in predelave sadja
1. člen
V Uredbi o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja pridelave in predelave sadja (Uradni list
RS, št. 81/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
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»2. člen
(plačevanje prispevka)
Prispevek se plačuje za vse sadne vrste za obdobje od
1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.«.
2. člen
V 3. členu se besedilo »2017, 2018 in 2019« nadomesti
z besedilom »2018, 2019 in 2020«.
3. člen
V 4. členu se besedilo »2017, 2018 in 2019« nadomesti
z besedilom »2018, 2019 in 2020«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek plačevanja)
(1) Prispevek se začne plačevati prvi dan naslednjega
meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2018
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EVA 2017-2330-0097
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

417.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2018

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu
dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
v letu 2018
1. člen
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018
(Uradni list RS, št. 38/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa izvajanje ukrepa dobrobit živali v letu
2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015
o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
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št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z
Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)7523 z dne 8. novembra 2017 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP
2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in spletni strani Programa razvoja
podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep DŽ določajo pristojni organi,
namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev,
pogoji za izplačilo sredstev in finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str.
320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov
za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno
sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017
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o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in
(EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi
s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z
zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL
L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1307/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL
L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni,
ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne
8. 8. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov
razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe
(UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 808/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne
11. 7. 2017, str. 4).«.
2. člen
V 2. členu se v 16. točki pika nadomesti s podpičjem in se
dodajo nove 17., 18. in 19. točka, ki se glasijo:
»17. planina je planina v skladu s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018;
18. skupni pašnik je skupni pašnik v skladu s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2018;
19. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
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18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1).«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je za preteklo
leto prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in upravlja
letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske
storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, ki so na
seznamu nekmetijskih podjetij ali dejavnosti iz prvega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU in so
navedeni v 4. točki tega odstavka, ni upravičen do plačila za
ukrep DŽ, razen če dokaže da njegova kmetijska dejavnost
ni nezanemarljiva, s tem da dokaže, da njegov letni prihodek
iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih
skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo;
2. kot dokazilo o prihodkih iz prejšnje točke se upoštevajo
izkaz poslovnega izida iz letnega poročila oziroma revidiranega
letnega poročila ali izdani računi in druge knjigovodske evidence za ugotavljanje skupnega letnega prihodka in prihodka iz
kmetijske dejavnosti v zadnjem obračunskem letu;
3. prihodki iz kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti ter skupni prihodki iz 1. točke tega odstavka se določijo v skladu z
11. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z
dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne
kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1155 z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede
kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih
določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete,
ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na
enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme
enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter
o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU). Znesek neposrednih
plačil za preteklo leto iz 1. točke tega odstavka se določi v skladu
z 12. členom Uredbe 639/2014/EU. Če je nosilec kmetijskega
gospodarstva enotno podjetje in eno izmed povezanih podjetij,
vključno z nosilcem kmetijskega gospodarstva, upravlja letališče,
železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali
stalna športna in rekreacijska igrišča iz 1. točke tega odstavka,
se prihodki in znesek neposrednih plačil iz tega člena določijo
za enotno podjetje;«.
4. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev
programa DŽ in vnos podatkov v CRPš iz prejšnjega odstavka
opravljeni najpozneje do 31. marca 2018, upravičenec pa lahko
vloži zahtevek iz 7. člena te uredbe najmanj en dan po izvedenem pregledu gospodarstva in vnosu podatkov v CRPš ali
posodobitvi programa DŽ in vnosu podatkov v CRPš.«.
5. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – govedo mora
upravičenec izvajati pašo goveda. Paša goveda se lahko izvaja
na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca in
na planini oziroma skupnem pašniku drugega kmetijskega
gospodarstva.«.
V osmem odstavku se besedilo »KMG – planina ali KMG
– skupni pašnik« nadomesti z besedilom »planini ali skupnem
pašniku«.
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V desetem odstavku se v prvi alineji besedilo »30. junija«
nadomesti z besedilom »30. maja«, za prvo alinejo pa se dodata novi druga in tretja alineja, ki se glasita:
»– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
10. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih
v prilogi 5 te uredbe;
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
20. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih
v prilogi 5 te uredbe;«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta četrta in peta
alineja.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se v 1. točki besedilo »30. junija« nadomesti z besedilom »30. maja«.
Za 1. točko se dodata novi 2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih
traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do
10. junija, iz priloge 5 te uredbe;
3. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 20. junija, iz priloge 5 te uredbe;«.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 4. in 5. točka.
7. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – drobnica mora
upravičenec izvajati pašo drobnice. Paša drobnice se lahko izvaja na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca
in na planini oziroma skupnem pašniku drugega kmetijskega
gospodarstva.«.
V devetem odstavku se besedilo »KMG – planina ali KMG
– skupni pašnik« nadomesti z besedilom »planini ali skupnem
pašniku«.
V desetem odstavku se v prvi alineji besedilo »30. junija«
nadomesti z besedilom »30. maja«, za prvo alinejo pa se dodata novi druga in tretja alineja, ki se glasita:
»– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
10. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih
v prilogi 5 te uredbe;
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
20. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih
v prilogi 5 te uredbe;«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta četrta in peta
alineja.
8. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2018
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EVA 2017-2330-0108
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

Priloga: Ekološko pomembna območja
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Priloga
»Priloga 5
Ekološko pomembna območja
1.

Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena do 30. maja

Koda območja

Ime območja

SI3000126

Nanoščica

SI3000226

dolina Vipave

SI3000214

Ličenca

SI3000088

Boletina – velikonočnica

SI3000125

Kožbana

SI3000290

Goriška Brda

SI3000379

Vrhoveljska planina

SI3000234

Vrbina

SI3000296

Marindol

2.

Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena do 10. junija

Koda območja

Ime območja

SI3000271

Ljubljansko barje

3.

Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni
dovoljena do 20. junija

Koda območja

Ime območja

SI5000015

Cerkniško jezero

4.

Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov metuljev

Koda območja

Ime območja

SI3000221

Goričko

SI3000114

Cerovec

SI3000117

Haloze – vinorodne

SI3000142

Libanja

SI3000213

Volčeke

SI3000214

Ličenca pri Poljčanah

SI3000215

Mura

SI3000226

dolina Vipave

SI3000231

Javorniki - Snežnik

SI3000255

Trnovski gozd - Nanos

SI3000302

osrednje Slovenske gorice

SI3000306

Dravinja
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SI3000173

Bloščica

SI3000271

Ljubljansko barje

5.

Ekološko pomembna območja, kjer je paša prepovedana

Koda območja

Ime območja

SI3000154

Bled - Podhom

SI3000173

Bloščica

SI3000348

Bohinjska Bistrica in Jereka

SI5000015

Cerkniško jezero

SI3000168

Črna dolina pri Grosuplju

SI5000032

Dobrava - Jovsi

SI3000199

Dolenja vas pri Ribnici

SI5000003

dolina Reke

SI3000141

Duplica

SI3000219

Grad Brdo - Preddvor

SI3000224

Huda luknja

SI3000236

Kobariško blato

SI3000256

Krimsko hribovje - Menišija

SI3000075

Lahinja

SI3000271

Ljubljansko barje

SI3000297

Mišja dolina

SI5000017

Nanoščica

SI3000231

Notranjski trikotnik

SI5000016

Planinsko polje

SI3000278

Pokljuška barja

SI3000169

Povirje vzhodno od Bodešč

SI3000171

Radensko polje - Viršnica

SI3000275

Rašica

SI3000166

Razbor

SI3000026

Ribniška dolina

SI5000002

Snežnik - Pivka

SI5000008

Škocjanski zatok

SI3000120

Šmarna gora

SI3000255

Trnovski gozd - Nanos

SI3000313

Vzhodni Kozjak

SI3000087

Zelenci

SI3000189

Žejna dolina
«.
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MINISTRSTVA
418.

Odredba o sprejetju izobraževalnih programov
poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o sprejetju izobraževalnih programov
poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja
1. člen
(1) Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega
na 164. seji dne 22. 12. 2017, se sprejmejo naslednji prenovljeni izobraževalni programi:
1. poklicno-tehniškega izobraževanja:
– Tehnik računalništva, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08 in 101/13;
– Tehnik računalništva (GLU, GJM), ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/13 in
101/13;
– Tehnik računalništva (IS), ki nadomešča obstoječi
program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/13 in 101/13.
2. srednjega poklicnega izobraževanja:
– Kamnosek, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/09;
– Mizar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 14/10;
– Oblikovalec kovin-orodjar, ki nadomešča obstoječi
program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;
– Gastronomske in hotelske storitve, ki nadomešča
obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/08;
– Gastronomske in hotelske storitve (SI), ki nadomešča
obstoječi program, objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/17;
– Steklar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53/09.
(2) Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega
na 164. seji dne 22. 12. 2017, se sprejme nov izobraževalni
program srednjega poklicnega izobraževanja Papirničar.
2. člen
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji
spletni strani.
(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo izvajati s šolskim letom 2018/2019.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2018
Ljubljana, dne 12. februarja 2018
EVA 2018-3330-0005
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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Odločba o soglasju k Aktu o spremembah
in dopolnitvah ustanovitvenega akta ustanove
»Fundacija Univerze v Novi Gorici, ustanova«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena v povezavi s 17. členom Zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in
91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja

ODLOČBO
o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah
ustanovitvenega akta ustanove »Fundacija
Univerze v Novi Gorici, ustanova«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja
soglasje k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove
»Fundacija Univerze v Novi Gorici, ustanova«, ki ga je
sprejela ustanoviteljica ustanove Univerza v Novi Gorici,
Rožna dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, ki jo
zastopa rektor Danilo Zavrtanik, Lokavec 133, 5270 Ajdovščina in o katerem je bil pri notarki Andreji Cajhen, Delpinova ulica 13, 5000 Nova Gorica sestavljen notarski zapis
št. SV-1075/2017 dne 6. decembra 2017.
Št. 0070-5/2018/1
Ljubljana, dne 24. januarja 2018
EVA 2018-3330-0004
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
420.

Sklepi o imenovanju predsednika in
namestnika predsednika volilne komisije

Državna volilna komisija je v postopku imenovanja
članov volilnih komisij na 14. seji 25. 10. 2017

s k l e n i l a:
Za preostanek mandatne dobe
1. volilne komisije volilne enote 300 – Ljubljana Center
se za predsednika imenuje sodnik:
– Andrej Kmecl
2. okrajne volilne komisije 109 – Škofja Loka se za
predsednika imenuje sodnik:
– Gregor Klun
3. okrajne volilne komisije 406 – Ljubljana Moste - Polje
se za namestnico predsednika imenuje:
– Nika Hudej
4. okrajne volilne komisije 809 – Ptuj se za namestnika
predsednika imenuje:
– Rok Selinšek.
Št. 040-35/2014-652
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
421.

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih
frekvenc (NURF-4)

Na podlagi 27. člena Zakon o elektronskih komunikacijah
– ZEKom-1 (Uradni list. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B,
54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4)
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt vsebuje načrt uporabe radijskih frekvenc,
s katerim Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) podrobneje
opredeli namen uporabe in način dodelitve radijskih frekvenc
znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 69/13, 1/17; v
nadaljnjem besedilu: uredba), in določi tehnične parametre za
uporabo radijskih frekvenc.
Ta splošni akt se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil
za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015,
str. 1–15) (TRIS št. 2017/107/SI).
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji
pomen:
1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z
drugim odstavkom 31. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
– ZEKom-1 (Uradni list. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B,
54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, v nadaljnjem besedilu: zakon)
izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z Uredbo o upravljanju
radijskih frekvenc za državne potrebe (Uradni list RS, št. 61/05).
2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc v
skladu z drugim odstavkom 31. člena zakona za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v skladu z Uredbo o upravljanju radijskih frekvenc za
državne potrebe pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na
uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo
enak pomen, kot je to določeno v zakonu in uredbi.
3. člen
(načrt uporabe radijskih frekvenc)
Ta splošni akt sestavljajo:
– besedilo členov;
– tabeli uporabe radijskih frekvenc (Priloga A: A1 in A2),
– uporabljene kratice (Priloga B),
– uporabljeni dokumenti in posebni tehnični pogoji (Priloga C).
4. člen
(tabeli uporabe radijskih frekvenc)
Prilogo A sestavljata dve tabeli (A1 in A2).
V Prilogi A1 (Osnovna tabela) je določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki so v neposredni povezavi z
radiokomunikacijskim storitvami iz uredbe.
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(1) Prvi stolpec tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 8,3 kHz do 3000 GHz.
(2) V drugem stolpcu tabele (2) so vključene radiokomunikacijske storitve v skladu z dokumenti Evropske unije
(npr. 2007/344/EC ali novejše) kot so določene v uredbi; v
primeru neskladja veljajo določbe uredbe.
(3) V tretjem stolpcu tabele (3) so z izrazoma »državna
uporaba« in »državna souporaba« označene radijske frekvence, ki so določene za potrebe varnosti in obrambe države
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radiokomunikacijske storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz
drugega in posebnim pogojem iz petega stolpca. Podrobnejšo razdelitev storitev se uredi v skladu s tretjim odstavkom
31. člena zakona.
(4) V četrtem stolpcu tabele (4) so določene aplikacije,
ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
– vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske
unije (npr. 2007/344/EC ali novejše);
– frekvenčni pas;
– dupleksni razmak in/ali širina radiofrekvenčnega kanala
(če je potrebno določiti);
– oznaka dokumenta ali posebnega tehničnega pogoja iz
Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe;
– dodatni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih;
– standardi, ki za radijsko opremo zagotavljajo skladnost
glede na zakon, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje
skladnosti (harmonizirani evropski standardi – SIST EN). Pri
aplikacijah, kjer je uporaba radijskih frekvenc dovoljena na
podlagi splošne odobritve (31. člen zakona), mora radijska
oprema izpolnjevati poleg ostalih zahtev tudi vse zahteve v
navedenih standardih.
(5) V petem stolpcu tabele (5) so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za
plačilo za uporabo radijskih frekvenc.
– način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako
dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2.;
– glede na način dodelitve je določena primarna (P) ali
sekundarna (S) uporaba. Sekundarna uporaba pomeni uporabo frekvenc na način, da ne moti ostalih storitev v frekvenčnem
pasu.in ne zahteva zaščite pred njimi;
– način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3.
v skladu z določbami splošnega akta iz 60. člena zakona, ki
določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc; v
primeru neskladja se upoštevajo določbe splošnega akta iz
60. člena zakona.
(6) Šesti stolpec tabele (6) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.
V Prilogi A2 je podrobneje določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki niso v povezavi z radiokomunikacijskimi
storitvami določenimi v uredbi.
Oznaka posamezne podtabele je naziv aplikacije v obliki,
kot so določene v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC
ali novejše)
(1) Prvi stolpec posamezne tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 8,3 kHz do 3000 GHz.
(2) V drugem stolpcu tabele (4) so določene aplikacije,
ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
– vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske
unije (npr. 2007/344/EC ali novejše);
– frekvenčni pas;
– oznaka dokumenta ali posebnega tehničnega pogoja iz
Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe;
– dodatni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih;
– standardi, ki za radijsko opremo zagotavljajo skladnost
glede na zakon, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje
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skladnosti (harmonizirani evropski standardi – SIST EN). Pri
aplikacijah, kjer je uporaba radijskih frekvenc dovoljena na
podlagi splošne odobritve (31. člen zakona), mora radijska
oprema izpolnjevati poleg ostalih zahtev tudi vse zahteve v
navedenih standardih.
(3) V tretjem stolpcu tabele (5) so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za
plačilo za uporabo radijskih frekvenc:
– način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako
dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2.,
– status določa, ali je za posamezno aplikacijo določena
primarna ali sekundarna uporaba v skladu z ITU RR,
– način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3.
v skladu z določbami splošnega akta iz 60. člena zakona, ki
določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc; v
primeru neskladja se upoštevajo določbe splošnega akta iz
60. člena zakona.
(5) Četrti stolpec tabele (6) določa, kjer je potrebno,
spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe
uporabe v prehodnem obdobju.
5. člen
(implementacija dokumentov Evropske konference uprav
za pošto in telekomunikacije)
V tabelah C.5 so navedeni dokumenti Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT), ki so sestavni
del tega splošnega akta. Tabele sestavljajo:
– oznaka dokumenta;
– naslov;
– status dokumenta v skladu s pravili CEPT.
6. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
Tehnične rešitve za uporabo radijskih frekvenc (drugi
odstavek 27. člena zakona) morajo biti v skladu z zakonom, ki
določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti.
7. člen
(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc)
Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za
potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme lahko izda agencija tudi za opremo, ki ne ustreza določbi
iz 6. člena tega splošnega akta v skladu z drugim odstavkom
53. člena zakona.
Odločbe Agencije morajo ustrezati načelom prava EU.
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8. člen
(spremembe tega splošnega akta)
(1) Agencija lahko brez predhodnega javnega usklajevanja v splošnem aktu spremeni naslednje podatke:
– navedbe standardov v prilogi A1;
– navedbe standardov v prilogi A2;
– spisek dokumentov v Prilogi C.1 (zakon in podzakonski
akti).
(2) Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega
splošnega akta uskladi podatke v Sistemu obveščanja o frekvencah ERO (EFIS) kot je določeno v dokumentih Evropske
Unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).
9. člen
(Splošni akt v angleškem jeziku)
Agencija objavi neuradni prevod in neuradno prečiščeno
besedilo tega splošnega akta na spletnih straneh agencije.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo
uporabljati določbe Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih
frekvenc (NURF-3) (Uradni list RS, št. 91/13, 31/15, 42/15 –
popr. in 18/16).
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EVA 2017-3130-0007
Direktorica
mag. Tanja Muha l.r.
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
381-8/2018-8 z dne 6. 2. 2018
Ministrstvo za notranje zadeve
381-336/2017/2 (2841-03) z dne 4. 1. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo
007-8/2018/22-02411138 z dne 5. 2. 2018
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
0070-6/2017/2 z dne 5. 1. 2018

Priloga: A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA)
Stran

1364 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

Priloge:
A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA):
A.1

Osnovna tabela

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

< 8,3 kHz

Nerazporejeno
5.53, 5.54

8,3 – 9kHz

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE 5.54A

C
C
C

9 – 11,3 kHz

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE 5.54A
RADIONAVIGACIJSKA

C
11,3 – 14 kHz

14 – 19,95 kHz

RADIONAVIGACIJSKA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
5.56

19,95 –
20,05 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (20kHz)

C/G:
14 – 19,950 kHz
C

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

20,05 – 70 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
5.56

C/G:
20,050 – 148,500 kHz
70 – 72 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

72 – 84 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.56

C/G:
20,05 – 148,5 kHz
84 – 86 kHz

86 – 90 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA
5.56

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

Meteorološka
sistemi za detekcijo bliskanja:
8,300 – 11,300 kHz
Meteorološka
sistemi za detekcijo bliskanja:
8,300 – 11,300 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
9 – 14 kHz
Pomorska
pomorska navigacijska:
9 – 14 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
9 – 14 kHz
Pomorska:pomorska navigacijska:
9 – 14 kHz
Pomorska:
14 – 19,950 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
20 kHz
ITU-R TF.460
Pomorska:
20,050 – 70 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
ITU RR 5.56
ITU-R TF.374
MSF:
60 kHz
RBU:
66,600 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
ITU RR 5.56
ITU-R TF.374
HBG:
75 kHz
DCF77:
77,500 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA

FZ (P) / FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P) / FF1
FZ (P) / FF1
FZ (P) / FF1
FZ (P) / FF1
DU (S), FZ (P), LP (P) / "0",
FF1, FF1

brezODRF (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) / "0",
FF1, FF1
brezODRF (S) / "0"

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

brezODRF (S) / "0"

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

90 – 110 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.62
Fiksna

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

5.64

110 – 112 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

5.64
C/G:
20,050 – 148,500 kHz
112 – 115 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

115 – 117.6 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60
Fiksna
Pomorska mobilna

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

5.64

117,6 – 126 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

5.64
C/G:
20,050 – 148,500 kHz
126 – 129 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

129 – 130 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.64

C/G:
20,050 – 148,500 kHz

130 – 148,5 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
Radioamaterska 5.67A
5.64

C

148,5 – 255 kHz

RADIODIFUZNA

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska:
70 – 130 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
DCF49:
129,100 kHz
Pomorska:
130 – 148,500 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
135,700 – 137,800 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
148,500 – 283,500 kHz
GE'75
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1
DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

DU (S), FZ (P) / "0", FF1

brezODRF (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) / "0",
FF1, FF1
RA (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

255 – 283,5 kHz

283,5 – 315 kHz

RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA
(postaje javljalniki kraja nuje)
5.73

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

5.74

315 – 325 kHz

325 – 405 kHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
Pomorska radionavigacijska
(postaje javljalniki kraja nuje)
5.73

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

C/G:
283,500 –
526,500 kHz
405 – 415 kHz

RADIONAVIGACIJSKA 5.76

C/G:
283,500 –
526,500 kHz
415 – 435 kHz

435 – 472 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

POMORSKA MOBILNA 5.79
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
148,500 – 283
303 354,500 kHz
GE'75
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska
radijski svetilniki::
283,500 – 325 kHz
GE'85
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska
radijski svetilniki:
283,500 – 325 kHz
GE'85
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska
pomorska navigacijska
radijski svetilniki:
405 – 415 kHz
GE'85
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
FF1, "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"

FZ (P), brezODRF (S) / "0",
FF1, "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
FF1, "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

POMORSKA MOBILNA 5.79
Radioamaterska 5.80A
Zrakoplovna radionavigacijska

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79,
5.79A
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

C/G:
283,500 –
526,500 kHz
495 – 505 kHz

POMORSKA MOBILNA

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

505 – 526,5 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79A,
5.84
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

C

526,5 –
1 606,5 kHz

1 606,5 –
1 625 kHz

RADIODIFUZNA

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA

C/G:
1 606,5 – 1 625 kHz

5.92

1 625 –
1 635 kHz

1 635 –
1 800 kHz

1367

3

5.82

479 – 495 kHz

Stran

2

C/G:
283,500 –
526,500 kHz

472 – 479 kHz

10 / 21. 2. 2018 /

RADIOLOKACIJSKA

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA
5.92

G:
1 625 – 1 635 kHz
C/G:
1 635 – 1 800 kHz

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
472 – 479 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
GMDSS:
Navtex:
490 kHz
ITU RR AP15
300 065
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
radijski svetilniki:
255 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
Pomorska:
415 – 526,500 kHz
GE'85
NJFA
GMDSS:
Navtex:
518 kHz
ITU RR AP15
300 065
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
526,500 – 1 606,500 kHz
GE'75
303 354
AM zvokovna analogna
302 017
DRM
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 606,500 – 1 625 kHz
NJFA
Pomorska:
1 606,500 – 1 625 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
1 625 – 1 635 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 635 – 1 800 kHz
NJFA
Pomorska:
1 635 – 1 800 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

RA (S) / "0"

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), brezODRF
(S) / "0", FF1, "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

1368 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

1 800 –
1 810 kHz

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

RADIOLOKACIJSKA

G:
1 800 – 1 810 kHz
C

1 810 –
1 850 kHz

RADIOAMATERSKA
5.99, 5.100

C/G:
1 850 – 2 160 kHz

1 850 –
2 000 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska
5.92, 5.103

2 000 –
2 025 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

C/G:
1 850 – 2 160 kHz

5.92, 5.103
C/G:
1 850 – 2 160 kHz

2 025 –
2 045 kHz

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

2 045 –
2 160 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
KOPENSKA MOBILNA

C/G:
1 850 – 2 160 kHz

5.92

2 160 –
2 170 kHz

2 170 –
2 173,5 kHz

RADIOLOKACIJSKA

POMORSKA MOBILNA

G:
2 160 – 2 170 kHz
C/G:
2 170 – 2 194 kHz

C/G:
2 170 – 2 194 kHz
2 173,5 –
2 190,5 kHz

2 190,5 –
2 194 kHz

2 194 –
2 300 kHz

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

POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.92, 5.103

C/G:
2 170 – 2 194 kHz
G:
2 194 – 2 498 kHz

Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
1 800 – 1 810 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
1 810 – 1 850 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402
Ostalo
radioamaterska:
1 850 – 2 000 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402
Meteorološka
oceanografske boje:
2 025 – 2 045 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 850 – 2 160 kHz
NJFA
Pomorska:
1 850 – 2 160 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
2 160 – 2 170 kHz
NJFA
Pomorska:
2 170 – 2 194 kHz
GE'85
NJFA
300 373, 303 402
Pomorska:
2 170 – 2 194 kHz
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
2 182 kHz
NAVTEX:
2 174,500 kHz
DSC:
2 187,500 kHz
Pomorska:
2 170 – 2 194 kHz
NJFA
300 373, 303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
2 194 – 2 498 kHz
NJFA

DU (P) / "0"

RA (P) / "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

RA (S) / "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

FZ (S) / BCE
DU S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

2 300 –
2 498 kHz

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

2 498 –
2 501 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (2 500 kHz)

G:
2 194 – 2 498 kHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
2 194 – 2 498 kHz
NJFA

C

Ostalo
časovna normala:
2 500 kHz
ITU-R TF.460
Ostalo
časovna normala:
2 500 kHz
ITU-R TF.460

C
2 501 –
2 502 kHz

2 502 –
2 625 kHz

2 625 –
2 650 kHz

2 650 –
2 850 kHz

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

3 025 –
3 155 kHz

3 155 –
3 200 kHz

5.92
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

G:
2 650 – 2 850 kHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
2 650 – 2 850 kHz
NJFA

C

Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
2 850 – 3 025 kHz
SAR (komunikacije):
3 023 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
3 025 – 3 155 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
Pomorska:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
300 373, 303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
Pomorska:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
300 373, 303 402
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
Pomorska:
3 155 – 3 400 kHz
NJFA
300 373, 303 402
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
3 400 – 3 500 kHz
ITU RR AP27

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne(R)

G:
3 025 – 3 155 kHz

C/G:
3 155 – 3 400 kHz

5.116

3 200 –
3 230 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne(R)
RADIODIFUZNA 5.113

C/G:
3 155 – 3 400 kHz

5.116

3 230 –
3 400 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
RADIODIFUZNA 5.113

C/G:
3 155 – 3 400 kHz

5.116
C
3 400 –
3 500 kHz

3 500 –
3 800 kHz

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Pomorska:
2 625 – 2 650 kHz
NJFA
300 373, 303 402

5.111, 5.115

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

RADIOAMATERSKA
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.92

C/G:
3 500 – 3 800 kHz
G:
3 800 – 3 950 kHz

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

C/G:
2 625 – 2 650 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

brezODRF (P) / "0"

Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 501 – 2 502 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
2 502 – 2 625 kHz
NJFA

5.92, 5.103
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA

5.92, 5.103
2 850 –
3 025 kHz

G:
2 502 – 2 625 kHz

DU (P) / "0"

Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
3 500 – 3 800 kHz
3 800 – 3 900 kHz
Ostalo
radioamaterska:
3 500 – 3 800 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (P) / "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S) / "0"

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1
DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
RA (P) / "0"

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

3 800 –
3 900 kHz

3 900 –
3 950 kHz

FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
KOPENSKA MOBILNA

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

G:
3 800 – 3 950 kHz

G:
3 800 – 3 950 kHz

C/G:
3 950 – 4 438 kHz

3 950 –
4 000 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA

C/G:
3 950 – 4 438 kHz
4 000 –
4 063 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127

C/G:
3 950 – 4 438 kHz

4 063 –
4 438 kHz

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

4 438 –
4 488 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)
Radiolokacujska 5.132A

4 488 –
4 650 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

4 650 –
4 700 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

4 700 –
4 750 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

4 750 –
4 850 kHz

FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.113

4 850 –
4 995 kHz

FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.113

4 995 –
5 003 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (5 000 kHz)

G:
4 438 – 4 650 kHz

G:
4 438 – 4 650 kHz
C

G:
4 700 – 4 995 kHz

G:
4 700 – 4 995 kHz

G:
4 700 – 4 995 kHz
C

Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
3 500 – 3 900 kHz
zrakoplovni vojaški sistemi:
3 800 – 3 950 kHz
ITU RR AP26
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
3 800 – 3 950 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
3 950 – 4 000 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 950 – 4 063 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
3 950 – 4 063 kHz
NJFA
Pomorska:
4 000 – 4 438 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
Pomorska:
4 000 – 4 438 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
4 125 kHz
DSC:
4 207,5000 kHz
4 208 kHz, 4 208,500 kHz
4 209 kHz, 4 219,500 kHz
4 220 kHz, 4 220,500 kHz
NAVTEX:
4 177,500 kHz
MSI:
4 209,500 kHz
4 210 kHz
Radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
4 438 – 4 488 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 438 – 4 650 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 438 – 4 650 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
4 650 – 4 700 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
4 700 – 4 850 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
4 750 – 4 995 kHz
zrakoplovni vojaški sistemi:
4 700 – 4 850 kHz
ITU RR AP26
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 750 – 4 995 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
5 000 kHz (4 995 – 5 005 kHz)
ITU-R TF.460

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

DU (S) / "0"

DU (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

FZ (S) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (P)

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

1371

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C
5 003 –
5 005 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (5 000 kHz)
Storitev vesoljskih raziskav

5 005 –
5 060 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.113

5 060 –
5 250 kHz

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne

5 250 –
5 275 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacujska 5.132A

5 275 –
5 351,5 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

G:
5 005 – 5 480 kHz
G:
5 005 – 5 480 kHz
G:
5 005 – 5 480 kHz

G:
5 005 – 5 480 kHz
G:
5 005 – 5 480 kHz

5 351,5 –
5 366,5 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska 5.133B

5 366,5 –
5 450 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

5 450 –
5 480 kHz

FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
KOPENSKA MOBILNA

G:
5 005 – 5 480 kHz
G:
5 005 – 5 480 kHz

C
5 480 –
5 680 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115
G:
5 680 – 5 900 kHz

5 680 –
5 730 kHz

5 730 –
5 900 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)
5.111, 5.115

FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA

G:
5 680 – 5 900 kHz
C

5 900 –
5 950 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.136

C
5 950 –
6 200 kHz

RADIODIFUZNA

Ostalo
časovna normala:
5 000 kHz (4 995 – 5 005 kHz)
ITU-R TF.460
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
5 003 – 5 005 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
NJFA
radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
5 250 – 5 275 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
5 351,5 – 5 366,5 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
ITU RR 5.133B
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
5 005 – 5 480 kHz
zrakoplovni vojaški sistemi:
5 450 – 5 480 kHz
ITU RR AP26
Zrakoplovna
ITU RR AP27
zrakoplovne komunikacije:
5 480 – 5 680 kHz
SAR (komunikacije):
5 680 kHz
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
5 680 – 5 730 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Zrakoplovna
ITU RR AP27
zrakoplovne komunikacije:
5 680 – 5 730 kHz
SAR (komunikacije):
5 680 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
5 730 – 5 900 kHz
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
5 900 – 6 200 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
5 900 – 6 200 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

FZ (S) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

RA (S) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Stran

1372 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
6 200 – 6 525 kHz

6 200 –
6 525 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.130, 5.132
5.137

C

6 525 –
6 685 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

6 685 –
6 765 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

6 765 –
7 000 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

G:
6 685 – 6 765 kHz

C/G:
6 765 – 7 000 kHz

5.138
C

7 000 –
7 100 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

C

7 100 –
7 200 kHz

RADIOAMATERSKA

C

7 200 –
7 300 kHz

RADIODIFUZNA

C

7 300 –
7 400 kHz

7 400 –
7 450 kHz

7 450 –
8 100 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.143, 5.143B

RADIODIFUZNA

C

5.143B
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

G:
7 450 – 8 100 kHz

Pomorska:
6 200 – 6 525 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS
6 215 kHz
DSC:
6 312 kHz
6 312,500 kHz, 6 313 kHz
6 313,500 kHz, 6 331 kHz
6 331,500 kHz, 6 332 kHz
NAVTEX:
6 268 kHz
MSI:
6 314 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
6 525 – 6 685 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
6 685 – 6 765 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
6 765 – 7 000 kHz
NJFA
Fiksna:
6 765 – 7 000 kHz
Ostalo
radioamaterska:
7 000 – 7 200 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
7 000 – 7 100 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Ostalo
radioamaterska:
7 000 – 7 200 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
303 354
AM
zvokovna analogna:
7 200 – 7 450 kHz
302 017
DRM:
7 200 – 7 400 kHz
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
303 354
AM zvokovna analogna:
7 200 – 7 450 kHz
302 017
DRM:
7 200 – 7 400 kHz
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska)
AM zvokovna analogna:
7 200 – 7 450 kHz
302 017, 303 354
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
7 450 – 8 100 kHz
NJFA

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (P) / "0"

DU (S) / "0"
FZ (P) / BCE
RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

DU (P) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1373

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
8 100 – 8 815 kHz
8 100 –
8 195 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA

C/G:
8 100 – 8 815 kHz

8 195 –
8 815 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145
5.111

C
8 815 –
8 965 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

8 965 –
9 040 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

9 040 –
9 400 kHz

FIKSNA

G:
8 965 – 9 400 kHz

G:
8 965 – 9 400 kHz
G:
8 965 – 9 400 kHz

9 305 –
9 355 kHz

FIKSNA
Radiolokacujska 5.145A

9 355 –
9 400 kHz

FIKSNA

G:
8 965 – 9 400 kHz
C

9 400 –
9 500 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

C
9 500 –
9 900 kHz

9 900 –
9 995 kHz

RADIODIFUZNA
5.147

FIKSNA

G:
9 900 – 9 995 kHz
C

9 995 –
10 003 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (10 000 kHz)
5.111

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
8 100 – 8 195 kHz
NJFA
Pomorska:
8 100 – 8 815 kHz
ITU RR AP17
NJFA
300 373, 303 402
Pomorska:
8 100 – 8 815 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
8 291 kHz
DSC:
8 364 kHz, 8 414,500 kHz
8 415 kHz, 8 415,500 kHz
8 436,500 kHz
8 437,500 kHz
NAVTEX:
8 376,500 kHz
MSI
8 416,500 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
8 815 – 8 965 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
8 965 – 9 040 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
9 040 – 9 400 kHz
NJFA
radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
9 305 – 9 355 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
9 040 – 9 400 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
9 040 – 9 400 kHz
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
9 400 – 9 900 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
9 400 – 9 900 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
9 900 – 9 995 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
10 000 kHz
(9 995 – 10 005 kHz)
ITU-R TF.460
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije
SAR (komunikacije):
(za vesoljska vozila s
človeško posadko)
10 003 kHz (+/- 3 kHz)

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
FZ (S) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

DU (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

Stran

1374 /
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6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

10 003 –
10 005 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (10 000 kHz)
Storitev vesoljskih raziskav
5.111

10 005 –
10 100 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

C

5.111
G:
10 100 – 11 275 kHz

10 100 –
10 150 kHz

FIKSNA
Radioamaterska

10 150 –
11 175 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne(R)

11 175 –
11 275 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

G:
10 100 – 11 275 kHz
G:
10 100 – 11 275 kHz

C
11 275 –
11 400 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

11 400 –
11 600 kHz

FIKSNA

G:
11 400 – 11 600 kHz
C

11 600 –
11 650 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

C
11 650 –
12 050 kHz

RADIODIFUZNA
5.147

C
12 050 –
12 100 kHz

12 100 –
12 230 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

FIKSNA

G:
12 100 – 12 230 kHz

Ostalo
časovna normala:
10 000 kHz
(9 995 – 10 005 kHz)
ITU-R TF.460
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije
SAR (komunikacije):
(za vesoljska vozila s
človeško posadko)
10 003 kHz (+/- 3 kHz)
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
10 003 – 10 005 kHz
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
10 005 – 10 100 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
10 100 – 11 275 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
10 100 – 10 150 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
10 100 – 11 275 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
11 175 – 11 275 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
11 275 – 11 400 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
11 400 – 11 600 kHz
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
11 600 – 12 100 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
11 600 – 12 100 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
11 600 – 12 100 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
12 100 – 12 230 kHz
NJFA

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

DU (P) / "0"

RA (S) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

DU (P) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

POMORSKA MOBILNA 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

13 200 –
13 260 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

13 26013 360 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

G:
13 200 – 13 260 kHz

C

FIKSNA
RADIOASTRONOMSKA

C/G:
13 360 – 13 410 kHz

5.149

13 410 –
13 450 kHz

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne(R)

13 450 –
13 550 kHz

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne(R)
Radiolokacujska 5.132A
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne(R)
5.150

13 570 –
13 600 kHz

G:
13 410 – 13 570 kHz
G:
13 410 – 13 570 kHz

G:
13 410 – 13 570 kHz

C

RADIODIFUZNA 5.134
5.151

C
13 600 –
13 800 kHz

RADIODIFUZNA

C
13 800 –
13 870 kHz

13 870 –
14 000 kHz

1375

3

12 230 –
13 200 kHz

13 550 –
13 570 kHz

Stran

2

C/G:
12 230 – 13 200 kHz

13 36013 410 kHz

10 / 21. 2. 2018 /

RADIODIFUZNA 5.134
5.151

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne(R)

G:
13 870 – 14 000 kHz

Pomorska:
12 230 – 13 200 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
12 290 kHz
DSC:
12 577 kHz
12 577,500 kHz
12 578 kHz
12 578,500 kHz
12 657,500 kHz
12 658 kHz
NAVTEX:
12 520 kHz
MSI:
12 579 kHz
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
13 200 – 13 260 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
13 260 – -13 360 kHz
ITU RR AP27
Radioastronomska:
13 360 – 13 410 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
13 360 – 13 570 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
13 360 – 13 570 kHz
NJFA
Radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
13 450 – 13 550 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
13 360 – 13 570 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
13 360 – 13 570 kHz
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
13 570 – 13 870 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
13 570 – 13 870 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
13 570 – 13 870 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
13 870 – 14 000 kHz
NJFA

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCF, "0"

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

DU (S) / "0"

DU (P) / "0"
FZ (S) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

DU (P) / "0"

Stran

1376 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

14 000 –
14 250 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

C
14 250 –
14 350 kHz

RADIOAMATERSKA

14 350 –
14 990 kHz

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne(R)

14 990 –
15 005 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (15 000 kHz)
5.111

15 005 –
15 010 kHz

15 010 –
15 100 kHz

G:
14 350 – 14 990 kHz
C

C

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (15 000 kHz)
Storitev vesoljskih raziskav

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

G:
15 010 – 15 100 kHz

C
15 100 –
15 600 kHz

RADIODIFUZNA

C
15 600 –
15 800 kHz

15 800 –
16 100 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

FIKSNA

G:
15 800 – 16 360 kHz
G:
15 800 – 16 360 kHz

16 100 –
16 200 kHz

FIKSNA
Radiolokacujska 5.145A

16 200 –
16 360 kHz

FIKSNA

G:
15 800 – 16 360 kHz

Ostalo
radioamaterska:
14 000 – 14 350 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
14 000 – 14 250 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Ostalo
radioamaterska:
14 000 – 14 350 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
14 350 – 14 990 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
15 000 kHz
(14 990 – 15 010 kHz)
ITU-R TF.460
Ostal
časovna normala:
15 000 kHz
(14 990 – 15 010 kHz)
ITU-R TF.460
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
15 005 – 15 010 kHz
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
15 010 – 15 100 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
15 100 – 15 800 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
15 100 – 15 800 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
15 800 – 16 360 kHz
NJFA
Radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
16 100 – 16 200 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
15 800 – 16 360 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
15 800 – 16 360 kHz
NJFA

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

DU (P) / "0"
FZ (S) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1377

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
16 360 – 17 410 kHz

16 360 –
17 410 kHz

POMORSKA MOBILNA , 5.109,
5.110, 5.132, 5.145

17 410 –
17 480 kHz

FIKSNA

G:
17 410 – 17 480 kHz
C

17 480 –
17 550 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

C
17 550 –
17 900 kHz

RADIODIFUZNA

17 900 –
17 970 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

17 970 –
18 030 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

18 030 –
18 052 kHz

FIKSNA

C

G:
17 900 – 18 068 kHz

G:
17 900 – 18 068 kHz
G:
17 900 – 18 068 kHz

18 052 –
18 068 kHz

FIKSNA
Storitev vesoljskih raziskav

C

18 068 –
18 168 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

18 168 –
18 780 kHz

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne

G:
18 168 – 18 780 kHz

Pomorska:
16 360 – 17 410 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
16 420 kHz
DSC:
16 804,500 kHz
16 805 kHz
16 805,500 kHz
16 806 kHz, 16 903 kHz
16 903,500 kHz
16 904 kHz
NAVTEX:
16 695 kHz
MSI:
16 806,500 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
17 410 – 17 480 kHz
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
17 480 – 17 900 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
17 480 – 17 900 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
17 900 – 17 970 kHz
ITU RR AP27
Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi:
17 970 – 18 030 kHz
ITU RR AP26
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
18 030 – 18 068 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
18 030 – 18 068 kHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
18 052 – 18 068 kHz
Ostalo
radioamaterska:
18 068 – 18 168 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
18 068 – 18 168 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783)
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
18 168 – 18 780 kHz
NJFA

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

DU (P) / "0"

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

Stran

1378 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Uradni list Republike Slovenije
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3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
18 780 – 18 900 kHz
18 780 –
18 900 kHz

POMORSKA MOBILNA

C
18 900 –
19 020 kHz

19 020 –
19 680 kHz

RADIODIFUZNA 5.134
5.146

FIKSNA

G:
19 020 – 19 680 kHz
C/G:
19 680 – 19 800 kHz

19 680 –
19 800 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

19 800 –
19 990 kHz

FIKSNA

G:
19 800 – 19 990 kHz
C

19 990 –
19 995 kHz

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

C

19 995 –
20 010 kHz

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

20 010 –
21 000 kHz

FIKSNA
Mobilna

G:
20 010 – 21 000 kHz
C

21 000 –
21 450 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

Pomorska:
18 780 – 18 900 kHz
300 373, 303 402
GMDSS:
DSC:
18 898,500 kHz
18 899 kHz
18 899,500 kHz
ITU RR AP17
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
18 900 – 19 020 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
19 020 – 19 680 kHz
NJFA
Pomorska:
19 680 – 19 800 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
DSC:
19 703,500 kHz
19 704 kHz
19 704,500 kHz
MSI:
19 680,500 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
19 800 – 19 990 kHz
NJFA
Ostalo
časovna normala:
20 000 kHz
(19 990 – 20 010 kHz)
ITU-R TF.460
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
SAR (komunikacije):
(za vesoljska vozila s
človeško posadko)
19 993 kHz (+/- 3 kHz)
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
19 990 – 19 995 kHz
Ostalo
časovna normala:
20 000 kHz
(19 990 – 20 010 kHz)
ITU-R TF.460
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije
SAR (komunikacije):
(za vesoljska vozila s
človeško posadko)
19 993 kHz (+/- 3 kHz)
ITU RR 5.111
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
20 010 – 21 000 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
21 000 – 21 450 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
21 000 – 21 450 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

DU (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

DU (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

Stran
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2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C
21 450 –
21 850 kHz

RADIODIFUZNA

21 850 –
21 870 kHz

FIKSNA

21 870 –
21 924 kHz

FIKSNA 5.155B

21 924 –
22 000 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

G:
21 850 – 21 924 kHz
G:
21 850 – 21 924 kHz
C

C/G:
22 000 – 22 855 kHz

22 000 –
22 855 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

22 855 –
23 000 kHz

FIKSNA

23 000 –
23 200 kHz

FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne (R)

23 200 –
23 350 kHz

FIKSNA 5.156A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

23 350 –
24 000 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.157

24 000 –
24 450 kHz

FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA

24 450 –
24 600 kHz

FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
Radiolokacujska 5.132A

24 600 –
24 890 kHz

FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA

G:
22 855 – 24 890 kHz
G:
22 855 – 24 890 kHz
G:
22 855 – 24 890 kHz

G:
22 855 – 24 890 kHz
G:
22 855 – 24 890 kHz
G:
22 855 – 24 890 kHz

G:
22 855 – 24 890 kHz
C

24 890 –
24 990 kHz

10 / 21. 2. 2018 /

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
21 450 – 21 850 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
21 850 – 21 924 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
21 850 – 21 924 kHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovne komunikacije:
21 924 – 22 000 kHz
ITU RR AP27
Pomorska:
22 000 – 22 855 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
DSC:
22 374,500 kHz
22 375 kHz
22 375,500 kHz
22 444 kHz
22 444,500 kHz
22 445 kHz
MSI:
22 376 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
zrakoplovni vojaški sistemi:
23 200 – 23 350 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
NJFA
Radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
24 450 – 24 600 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
22 855 – 24 890 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
24 890 – 24 990 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
24 890 – 24 990 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
FZ (S) / BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

Zrakoplovna
mobilna (R)
vključno s
podatkovnimi
zvezami

Stran

1380 /

Št.

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

10 / 21. 2. 2018
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3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

24 990 –
25 005 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV (25 000 kHz)

25 005 –
25 010 kHz

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav

25 010 –
25 070 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

C

C

G:
25 010 – 25 070 kHz
C/G:
25 070 – 25 210 kHz

25 070 –
25 210 kHz

POMORSKA MOBILNA

25 210 –
25 550 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

25 550 –
25 670 kHz

25 670 –
26 100 kHz

RADIOASTRONOMSKA
5.149

G:
25 210 – 25 550 kHz
C
C

RADIODIFUZNA

C/G:
26 100 – 28 000 kHz

26 100 –
26 175 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

26 175 –
26 200 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

C/G:
26 100 – 28 000 kHz

C/G:
26 100 – 28 000 kHz
26 200 –
26 350 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacujska 5.132A

C/G:
26 100 – 28 000 kHz

26 350 –
27 500 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.150

Ostalo
časovna normala:
25 000 kHz
(24 990 – 25 010 kHz)
ITU-R TF.460
Ostalo
časovna normala:
25 000 kHz
(24 990 – 25 010 kHz)
ITU-R TF.460
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
25 005 – 25 010 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
25 010 – 25 070 kHz
NJFA
Pomorska:
25 070 – 25 210 kHz
300 373, 303 402
GMDSS:
DSC:
25 208,500 kHz
25 209 kHz
25 209 kHz
ITU RR AP17
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
25 210 – 25 550 kHz
NJFA
Radioastronomska:
25 550 – 25 670 kHz
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
25 670 – 26 100 kHz
303 354
AM zvokovna analogna:
302 017
DRM:
302 245
Pomorska:
26 100 – 26 175 kHz
ITU RR AP17
ITU RR AP25
NJFA
300 373, 303 402
GMDSS:
DSC:
26 121 kHz
26 121,500 kHz
26 122 kHz
MSI:
26 100,500 kHz
Fiksna:
26 175 – 27 500 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
26 175 – 28 000 kHz
NJFA
Radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
26 200 – 26 350 kHz
Fiksna:
26 175 – 26 960 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
26 175 – 28 000 kHz
NJFA
Fiksna:
26 175 – 26 960 kHz
Kopenska mobilna
osebni klic:
300 224
26 760 – 26 870 kHz
26 900 – 26 960 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
26 175 – 28 000 kHz
NJFA
Ostalo
CB radio:
26 960 – 27 410 kHz
ECC/DEC/(11)03
300 433

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (P) / "0"

brezODRF (S) , "0"
DU (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"
brezODRF (P) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCF, "0"

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

FZ (P) / BCE
DU (S) / "0"
FZ (P) / BCE
FZ (P) / BCE
DU (S) / "0"
FZ (P) / BCE
MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

DU (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Prednost imajo
digitalni
radiodifuzijski
sistemi

Uradni list Republike Slovenije
1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

27 500 –
28 000 kHz

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
FIKSNA
MOBILNA

C/G:
26 100 – 28 000 kHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

MOBILNA

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

30,005 –
30,01 MHz

MOBILNA
STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (identifikacija
satelitov)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV

C/G:
29,700 – 87,50 MHz
G:
30,300 – 30,500 MHz
32,150 – 32,450 MHz

30,01 –
37,50 MHz

1381

3

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

29,7 –
30,005 MHz

Stran

2

C

28 000 –
29 700 kHz

10 / 21. 2. 2018 /

MOBILNA

Meteorološka:
27 500 – 28 000 kHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
26 175 – 28 000 kHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
28 000 – 29 700 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
28 000 – 29 700 kHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
29,700 – 30,300 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
29,700 – 30,300 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev za vesoljsko obratovanje:
30,005 – 30,010 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
30,005 – 30,010 MHz
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
29,700 – 30,300 MHz
30,500 – 32,150 MHz
32,450 – 34,995 MHz
35,225 – 40,660 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
30,300 – 30,500 MHz
32,150 – 32,450 MHz
NJFA

MZ (P) / BCE
DU (S) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

Stran

1382 /

Št.

10 / 21. 2. 2018
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3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

37,50 –
38,25 MHz

MOBILNA
Radioastronomska
5.149

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

38,250 –
39 MHz

MOBILNA

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

39 – 39,5 MHz

MOBILNA
Radiolokacujska 5.132A

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

39,5 –
39,986 MHz

MOBILNA

C/G :
29,700 – 87,50 MHz

39,986 –
40,020 MHz

MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav

Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
35,225 – 40,660 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Radioastronomska:
37,500 – 38,250 MHz
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
35.225 – 40.660 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
35,225 – 40,660 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Radiolokacijska (civilna):
(oceanografski radar)
39 – 39,500 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
35,225 – 40,660 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
35,225 – 40,660 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
39,986 – 40,020 MHz

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

MZ (P) / BCE

FZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

40,70 –
40,98 MHz

40,98 –
41,015 MHz

41,015 –
44 MHz

44 – 46,4 MHz

46,4 – 47,0 MHz

1383
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6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

MOBILNA

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

40,66 –
40,70 MHz

Stran

2

C/G:
29,700 – 87,50 MHz

40,02 –
40,66 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

MOBILNA
Radioamaterska
5.150

MOBILNA

MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav

FIKSNA
MOBILNA
5.161B

MOBILNA

C/G:
29,700 – 87,50 MHz
C/G:
29,700 – 87,50 MHz
G:
41 – 47 MHz

C/G:
29,700 – 87,500 MHz
G:
41 – 47 MHz
C/G:
29,700 – 87,500 MHz
G:
41 – 47 MHz

5.162A

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.162A

C/G:
29,700 – 87,500 MHz
G:
41 – 47 MHz

Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
35,225 – 40,660 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
osebni klic:
40,660 – 40,700 MHz
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 224
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
40,660 – 40,700 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
41 – 47 MHz
HCM
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
40,980 – 41,015 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
41 – 47 MHz
HCM
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
41 – 47 MHz
HCM
NJFA
Meteorološka
merilniki profila vetra:
46 – 68 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
41 – 47 MHz
HCM
NJFA
Meteorološka
merilniki profila vetra:
46 – 68 MHz

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

DU (S) / "0"

RA (S) / "0"

DU (S) / "0"

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

1384 /

Št.

10 / 21. 2. 2018
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
29,700 – 87,500 MHz

47 – 68 MHz

KOPENSKA MOBILNA
Radioamaterska
5.162A, 5.164

C/G:
29,7 – 87,5 MHz
G:
73,3 – 74,1 MHz

68,00 –
74,8 MHz

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radioamaterska
Radioastronomska
5.149

C/G:
29,7 – 87,5 MHz
74,8 – 75,2 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.180

Kopenska mobilna
osebni klic:
47 – 47,250 MHz
300 224
PMR/PAMR
PMR
ERC/REC T/R 25-08
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
(enojne frekvence)
47,250 – 54 MHz
(ML)
54 – 61 MHz
Du=
+7 MHz
(FB)
61 – 68 MHz
Du=
-7 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
NJFA
Meteorološka
merilniki profila vetra:
46 – 68 MHz
Ostalo
radioamaterska:
50 – 52 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
Du= +9,800 MHz
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
68 – 73,300 MHz
74,100 – 74,008 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
29,700 – 74,800 MHz
73,300 – 74,100 MHz
NJFA
Radioastronomska
stalne meritve:
(sončev veter)
73 – 74,600 MHz
Ostalo
radioamaterska:
70 – 70,450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
ILS:
74,800 – 75,200 MHz

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"
MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
brezODRF (S) / "0"

RA (S) / "0"

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

Uradni list Republike Slovenije
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
29,7 – 87,5 MHz
G:
79,0 – 79,7 MHz
80,0 – 80,9 MHz
84,5 – 85,175 MHz

75,2 – 87,5 MHz

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

C

87,5 – 108 MHz

RADIODIFUZNA

C/G:
108 – 137 MHz

108,0 –
117,975 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.197A

C/G:
108 – 137 MHz

117,975 –
137 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
5.111, 5.200

Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
302 561
(ML)
75,200 – 77,700 MHz
Du= +9,800 MHz
(enojne frekvence)
77,700 – 77,800 MHz
(FB)
Du= -9,800 MHz
77,800 – 79 MHz
79,700 – 80 MHz
80,900 – 84,500 MHz
85,175 – 87,500 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
79 – 79,700 MHz
80 – 80,900 MHz
84,500 – 85,175 MHz
75,200 – 87,500 MHz
NJFA
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska)
FM zvokovna analogna:
87,500 – 108 MHz
GE'84
ECC/REC/(16)04
ITU-R BS.412
ITU-R SM.1268
SpA RDS
SpA BCMod
302 018, 303 345
FM zvokovna analogna:
(prireditve)
ZEKom-1 (50.člen)
GE'84
ITU-R BS.412
ITU-R SM.1268
SpA RDS
SpA BCMod
302 018, 303 345
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
ILS
lokalizator:
108 – 112 MHz
VOR:
108 – 117,975 MHz
zrakoplovna komunikacijska:
(digitalna)
108 – 117,975 MHz
303 084
Zrakoplovna
300 676, 301 841
301 842, 302 842
zrakoplovna komunikacijska:
117,975 – 137 MHz
SAR (komunikacije):
121,450 – 121,550 MHz
ITU-R M.690
(varnost,
regularnost poletov,
digitalna)
Pomorska:
301 688, 300 152
302 961
GMDSS:
EPIRBs:
121,450 – 121,550 MHz
ITU-R M.690

MZ (P) / BCE
MZ (P) / BCE
MZ (P) / BCE

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"
DU (P) / "0"
DU (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCR, "0"

BC (ZUP), brezODRF-T (S)
/
BCR, "0"

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), LP (P) / "0", FF1

Stran

1386 /

Št.
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RADIO
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
137 – 138 MHz

137 – 138 MHz

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

138,0 –
143,6 MHz

143,60 –
143,65 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

G:
138 – 144 MHz

5.211

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

G:
138 – 144 MHz

5.211

143,65 –
144,00 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
(OR)

G:
138 – 144 MHz

5.211
C

144 – 146 MHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

G:
146 – 146.800 MHz
C/G:
147,575 –
149,275 MHz

146,0 –
148,0 MHz

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

Obrambni sistemi
zrakoplovni vojaški sistemi
ATC:
137 – 138 MHz
NJFA
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena:
137 – 138 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(sateliti na nizkih orbitah)
137 – 138 MHz
ERC/DEC/(99)06
NJFA
301 721
storitev za vesoljsko obratovanje:
137 – 138 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
137 – 138 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna komunikacijska:
zračni športi
137 – 138 MHz
Obrambni sistemi
138 – 144 MHz
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
(ATC)
kopenski vojaški sistemi
Obrambni sistemi:
138 – 144 MHz
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
(ATC)
kopenski vojaški sistemi
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
143,600 – 143,650 MHz
Obrambni sistemi:
138 – 144 MHz
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
(ATC)
kopenski vojaški sistemi
Ostalo
radioamaterska:
144 – 146 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
144 – 146 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
146 – 146.800 MHz
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
osebni klic
krajevni osebni klic:
(poziv&odgovor)
146,975 – 147,250 MHz
300 224
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
146,800 – 149,275 MHz
Du= +4,600 MHz
PPDR:
("Za-Re")
147,575 –149,275 MHz

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
MZ (P) / BCE
DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

Storitev vesoljskih
raziskav (vesoljeZemlja) samo kot
sekundarna
storitev.

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

DU (P) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
147,575 –
149,275 MHz
G:
149,275 –
149,900 MHz

148,0 –
149,9 MHz

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

C

149,90 –
150,05 MHz

MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje) 5.209
5.220

G:
150,075 –
150,175 MHz
C/G
150,250 –151,400 MHz
152,175 –
153,875 MHz

150,05 –
153 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
149,275 – 149,900 MHz
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
146,800 – 149,275 MHz
Du= +4,600 MHz
PPDR:
("Za-Re")
147,575 –149,275 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(sateliti na nizkih orbitah)
148 – 150,050 MHz
ERC/DEC/(99)06
301 721
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(enojne frekvence)
149,900 – 150,050 MHz
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(sateliti na nizkih orbitah)
148 – 150,050 MHz
ERC/DEC/(99)06
301 721
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
150,075 – 150,175 MHz
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
(ML)
150,050 – 150,075 MHz
Du= +4,600 MHz
150,175 – 151,400 MHz
Du= +4,600 MHz
(FB)
151,400 – 153,875 MHz
Du= -4,600 MHz
PPDR:
("Za-Re")
150,250 – 151,400 MHz
152,175 – 153,875 MHz
Radioastronomska
stalne meritve:
(in opazovanje pulzarjev/sonca)
150,050 –153 MHz

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S)
/ BCE, "0"

MZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S)
/ BCE, "0"

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
153,875 –
154,650 MHz

153 – 154 MHz

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

G:
153,875 –
154,650 MHz
154,675 –
154,775 MHz
C/G
154,850 – 156 MHz

154 –
156,4875 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)
5.226

C/G:
156 – 157,450 MHz
156,4875 –
156,5625 MHz

156,5625 –
156,7625 MHz

156.7625 –
156.7875 MHz

POMORSKA MOBILNA
(nujnost in klic preko DSC)
5.111, 5.226, 5.227

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne (R)

C/G:
156 – 157,450 MHz

5.226
POMORSKA MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)

C/G:
156 – 157,450 MHz

5.111, 5.226, 5.228
156.7875 –
156.8125 MHz

156.8125 –
156.8375 MHz

POMORSKA MOBILNA
(nujnost in klic)
5.111, 5.226
POMORSKA MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)
5.111, 5.226, 5.228

156,8375 –
156,9375 MHz

C/G:
156 – 157,450 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.226

C/G:
156 – 157,450 MHz

C/G:
156 – 157,450 MHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
153,875 – 154,650 MHz
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
(FB)
151,400 – 153.875 MHz
Du= -4,600 MHz
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
153,875 – 154,650 MHz
154,675 – 154,775 MHz
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
154,650 – 154,675 MHz
Du= -4,600 MHz
154,775 – 156 MHz
Du= -4,600 MHz
PPDR:
("Za-Re")
154,850 – 156 MHz
Pomorska:
156 – 156,762 500 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
Pomorska:
156 – 156,762 500 MHz
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929, 302 885
GMDSS:
DSC:
156,525 MHz
ITU RR AP18
EN 303 132
Pomorska:
156 – 156,762 500 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Pomorska:
(enojne frekvence)
156,762 500 –
156,787 500 MHz
ITU RR AP18
300 162, 301 929
Pomorska
GMDSS:
156,800 MHz
ITU RR AP18
300 162, 301 929
Pomorska:
(enojne frekvence)
156,812 500 –
156,837 500 MHz
300 162, 301 929
Pomorska:
156,837 500 –157,450 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Pomorska mobilna satelitska
(Zemlja – vesolje) 5.228AA

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.228F

C/G:
161,475 – 162,05 MHz

5.226, 5.228A, 5.228B
C/G:
161,475 –162,050 MHz

161,9875 –
162,0125 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Pomorska mobilna satelitska
(Zemlja – vesolje) 5.228AA
5.226

162,0125 –
162,0375 MHz

1389

3

5.226

161,9625 –
161,9875 MHz

Stran

2

G:
157,5875 –
160,5125 MHz
C/G:
156 – 157,450 MHz
157,4875 –
157,5875 MHz
160,600 –
160,975 MHz
161,475 –
162,050 MHz

156,9375 –
161,9625 MHz
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FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B

C/G:
161,475 – 162,05 MHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
157,4875 – 157,5875 MHz
157,5875 – 160,5125 MHz
Pomorska:
156,837 500 –157,450 MHz
160,600 – 160,975 MHz
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(pomorske storitve)
156,937 500 –
161,962 500 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
(ML)
Du= +4,600 MHz
157,450 –
157,5875 MHz
160,5125 –
160,600 MHz
(enojne frekvence)
160,975 –161,475 MHz
Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
AIS:
161,975 MHz
2005/53/EC
303 098
Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(pomorske storitve)
161,987 500 –
162,012 500 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
AIS:
162,025 MHz
2005/53/EC
303 098

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), SAT (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

MZ (P) / BCE

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), SAT (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

Stran

1390 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
162,0875 –
165,0125 MHz
168,475 – 169 MHz
173,075 –
173,600 MHz
C/G:
161,475 –
162,050 MHz
165,0125 –
165,1125 MHz
169– 169,100 MHz
173,600 –
173,700 MHz

162,0375 –
174 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.226

C

174 – 223 MHz

RADIO DIFUZNA

Pomorska
pomorska komunikacijska:
161,475 – 162,050 MHz
ITU RR AP18
300 162, 300 698
301 178, 301 025
301 929
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
162,0875 – 165,0125 MHz
165,0125 – 165,1125 MHz
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
(enojne frekvence)
165,200 – 165,225 MHz
(ML)
Du= +4,600 MHz
165,225 – 168,475 MHz
169– 169,400 MHz
(FB)
Du= – 4,600 MHz
162,050 –
162,0875 MHz
165,0125 –
165,200 MHz
169,825 – 173,075 MHz
173,600 – 174 MHz
PPDR:
("Za-Re")
168,475 – 169 MHz
169– 169,100 MHz
173,075 – 173,600 MHz
173,600 – 173,700 MHz
Radiodifuzna
GE'06
radiodifuzna (prizemeljska):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
300 744, 302 998
303 340 , 303 345
303 354
DVB-T:
302 296
(DVB-T2)
302 755
T-DAB:
SpA RDS
302 077
(DAB+)
300 401
ETSI TS 102 563

DU (S), FZ (P), LP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"
DU (S) / "0"
MZ (P) / BCE

DU (P) / "0"
DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
DU (S) / "0"
brezODRF-T (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVVHF, "0"
BC (P), brezODRF-T (S) /
BCRVHF, "0"

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

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

230 – 235 MHz

267– 272 MHz

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna

MOBILNA

G:
230 – 242,950 MHz

MOBILNA
5.111, 5.254, 5.256

MOBILNA
Storitev za vesoljsko
obratovanje (vesolje – Zemlja)

G:
243,055 –
328,600 MHz

5.254, 5.257

272 – 273 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA

G:
243,055 –
328,600 MHz

Radiodifuzna
GE'06
radiodifuzna (prizemeljska):
174 – 230 MHz
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
300 744, 302 998
303 340 , 303 345
303 354
DVB-T:
302 296
(DVB-T2)
302 755
T-DAB:
SpA RDS
302 077
(DAB+)
300 401
ETSI TS 102 563
Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna komunikacijska:
235 – 267 MHz
302 617
SAR (komunikacije):
242,950 – 243,055 MHz
ITU-R M.690
Pomorska
GMDSS
EPIRBs:
242,950 – 243,055 MHz
ITU-R M.690
300 152
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev za vesoljsko obratovanje:
267 – 273 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev za vesoljsko obratovanje:
267 – 273 MHz

brezODRF-T (S) / "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVVHF, "0"
BC (P), brezODRF-T (S) /
BCRVHF, "0"

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
ZP (P) / FF1

LP (P) / FF1

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"

brezODRF (P) /, "0"

5.254

273 – 312 MHz

MOBILNA
5.254

G:
243,055 –
328,600 MHz
G:
243,055 –
328,600 MHz

312 – 315 MHz

315 – 322 MHz

1391

3

G:
230 – 242,950 MHz
C/G:
242,950 –
243,055 MHz

235 – 267 MHz

Stran

2

C/G:
225 – 230 MHz

223 – 230 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje) 5.2544, 5.255

MOBILNA
5.254

G:
243,055 – 328,6 MHz

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
312 – 315 MHz
NJFA
301 721
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA

DU (P) / "0"
DU (P) / "0"

brezODRF (S) /, "0"

DU (P) / "0"

Stran

1392 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

322,0 –
328,6 MHz

MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

G:
243,055 –
328,600 MHz

5.149
C/G:
328,600 –
335,400 MHz

328,6 –
335,4 MHz

335,4 –
380,0 MHz

380,0 –
385,0 MHz

385 – 387 MHz

387 – 390 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.258

MOBILNA
5.254

G:
335,400 –
370,900 MHz
371,875 –
373,150 MHz
373,625 –
379,400 MHz
379,900 – 387 MHz
C/G:
370,900 –
371,875 MHz
373,175 373,625 MHz
379,400 –
379,900 MHz
G:
379,900 – 387 MHz

MOBILNA
5.254

MOBILNA

G:
379.900 – 387 MHz

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

C/G:
387– 390 MHz

G:
390 – 399,900 MHz

390 – 395 MHz

395– 399,9 MHz

MOBILNA
5.254

MOBILNA

G:
390 – 399,900 MHz

5.254
C

399,90 –
400,0500 MHz

MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje) 5.209
5.220

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Radioastronomska
VLBI:
322 – 328,600 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
328,600 – 335,400 MHz
ILS:
(ravnina pristajanja)
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
225 – 380 MHz
NJFA
Fiksna
točka-več točk:
(analogne distribucijske
povezave)
Ch= 500 kHz
302 326
370,900 – 371,875 MHz
373,175 – 373,625 MHz
379,400 – 379,900 MHz
Kopenska mobilna
PPDR:
380 – 385 MHz
SC9
ECC/DEC/(08)05
HCM
NUJNI TETRA /1
NUJNI TETRA /2
302 561
(DMO)
380 – 380,150 MHz
ERC/DEC/(01)19
300 113, 300 390
(AGA)
384,800 – 385MHz
ECC/DEC/(06)05
300 113, 300 390
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
385 – 387 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
387 – 390 MHz
ERC/DEC/(99)06
NJFA
301 721
Kopenska mobilna
PPDR:
390 – 395 MHz
SC9
ECC/DEC/(08)05
HCM
NUJNI TETRA /1
NUJNI TETRA /2
302 561
(DMO)
390 – 390,150 MHz
ERC/DEC/(01)19
300 113, 300 390
(AGA)
394,800 – 395 MHz
ECC/DEC/(06)05
300 113, 300 390
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
395 – 399,900 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
399,900 – 400,050 MHz
ERC/DEC/(99)06
301 721
storitev vesoljskih raziskav:
399,900 – 400,050 MHz

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

DU (P) / "0"

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

DU (S), brezODRF (S) /
"0", "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

Ni novih dodelitev
za mobilne zveze.
Za obstoječe
dodelitve za fiksne
in mobilne zveze
se plačuje
pristojbina za
frekvence.

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

400,0500 –
400,150 MHz

400,15 –
401,00 MHz

402 – 403 MHz

403 – 406 MHz

1393

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

STORITEV STANDARDNE
FREKVENCE IN ČASOVNIH
SIGNALOV PREK SATELITA
(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)

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)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne

C

Satelitski sistemi (civilni)
časovna normala-satelitsko:
400,100 MHz
(400,0500 – 400,150 MHz)

C/G:
400,150 – 406MHz

Meteorološka
radiosonde:
400,150 – 406 MHz
302 054
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
400,150 – 401 MHz
ERC/DEC/(99)06
301 721
storitev vesoljskih raziskav:
400,150 – 401 MHz
storitev za vesoljsko obratovanje:
400,150 – 401 MHz

C/G:
400,150 – 406MHz

C/G:
400,150 – 406MHz

C/G:
400,150 –
404,900MHz
405 – 406MHz
G:
404,900 – 405 MHz
C

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje)
5.265, 5.266, 5.267

C/G:
406,100 –
409,900 MHz
G:
409,900 – 410 MHz

406,1 –
410,0 MHz

Stran

3

5.265

406,0 –
406,1 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

2

5.264

401 – 402 MHz

Št.

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.265

Meteorološka
radiosonde:
400,150 – 406MHz
302 054
sateliti za opazovanje vremena:
(zbiranje podatkov)
401 – 403MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
401 – 403MHz
Meteorološka
radiosonde:
400,150 – 406 MHz
302 054
sateliti za opazovanje vremena:
(zbiranje podatkov)
401 – 403 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
401 – 403 MHz
Kopenska mobilna
PPDR:
("Za-Re")
404,900 – 405 MHz
Meteorološka
radiosonde:
400,15 – 406 MHz
302 054
Pomorska
GMDSS
EPIRBs:
406 – 406,100 MHz
2005/631/EC
300 066, 302 152
Zrakoplovna
v nuji v zrakoplovni storitvi
ELT:
(PLB)
406 – 406,100 MHz
(EU) 965/2012
300 066, 302 152
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
406 – 406,100 MHz
301 721
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
406,100 – 409,900 MHz
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(04)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PPDR:
ECC/DEC/(08)05
406,100 – 409,900 MHz
("Za-Re")
409,900 – 410 MHz
Radioastronomska:
406,100 – 410 MHz

brezODRF (P) / "0"

DU (S), brezODRF (S) /
"0", "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S), brezODRF (S) /
"0", "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S), brezODRF (S) / "0",
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"

DU, (S), brezODRF (S) /
"0", "0"

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

ELT storitev se
LP (P) / FF1

lahko zagotavlja
tudi z opremo PLB
(EN 302 152)

ZP (P) / FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Uporaba frekvenc
MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"
DU (P) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

za "Za-Re"
dovoljena do
višine 3000m.

Stran

1394 /
1

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
412,500 –
417,500 MHz

410 – 420 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje-vesolje) 5.268

C/G:
422,500 –
427,500 MHz

420 – 430 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

C

430 – 432 MHz

RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA

C

432 – 438 MHz

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

C

438 – 440 MHz

RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA

Kopenska mobilna
PMR/PAMR:
410,000 – 420 MHz
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(04)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
NMT / TETRA
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PPDR:
412,500 – 417,500 MHz
ECC/DEC/(08)05
302 561
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
410 – 420 MHz
ITU RR 5.268
Kopenska mobilna
PMR/PAMR:
420 – 430 MHz
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(04)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
NMT / TETRA
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PPDR:
422,500 – 427,500 MHz
ECC/DEC/(08)05
302 561
Ostalo
radioamaterska:
430 – 440 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Ostalo
radioamaterska:
430 – 440 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
432 – 438 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
EESS:
432 – 438 MHz
Ostalo
radioamaterska:
430 – 440 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

MZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

brezODRF (S) /, "0"
RA (P) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

1395

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska
5.286

G:
450 – 451,250 MHz
452,700 –
453,700 MHz
455,650 –
456,500 MHz
C/G:
452,000 –
457.500 MHz

450 – 456 MHz

Stran

2

G:
440 – 441,250 MHz
442,750 –
443,700 MHz
445,650 – 446 MHz
446,200 –
446,500 MHz
C/G:
446 – 446,200 MHz

440 – 450 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286, 5.286A

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
440 – 441,250 MHz
442,750 – 443,700 MHz
445,650 – 446,500 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMR/PAMR
PMR:
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
302 426, 302 561
(enojne frekvence)
441,250 – 442,750 MHz
443,700 – 445,650 MHz
446,500 – 450 MHz
PMR 446:
446 – 446.200 MHz
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC51
300 113, 300 296
301 166, 303 405
osebni klic
krajevni osebni klic:
300 224
441,250 – 442,750 MHz
443,700 – 445,650 MHz
446,500 – 450 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
450 – 451,250 MHz
452,700 – 453,700 MHz
455,650 – 456,500 MHz
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
451,250 – 452,700 MHz
Du= +10 MHz
453,700 – 455,650 MHz
Du= +10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic:
300 224
451,250 – 452,700 MHz
453,700 – 455,650 MHz
Kopenska mobilna
ITU RR 5.286AA
digitalni celični sistemi
IMT:
450– 470 MHz
PPDR
BBDR:
452,000 – 457,500 MHz
ECC/DEC/(16)02

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

Pas je namenjen
za širokopasovne
PPDR sisteme in
omrežja za
kritično
infrastrukturo na
osnovi IMT.
Ozkopasovni PMR
sistemi se bodo iz
pasu 450 – 470
MHz selili v pas
410 – 430 MHz.
Dodelitve v pasu
450 – 470 MHz se
bodo izdajale z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljševanja do
Izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme.

Stran

1396 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
455,650 –
456,500 MHz
C/G:
452,000 –
457.500 MHz

456 – 459 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.287

C

459 – 460 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286A

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
455,650 – 456,500 MHz
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
456,500 – 457,500 MHz
Du= +10 MHz
458,100 – 460 MHz
Du= +10 MHz
(UIC)
457,600 – 458,1 MHz
Du= +10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic
300 224
456,500 – 457,525 MHz
458,100 – 460 MHz
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
ITU RR 5.286AA
IMT:
450– 470 MHz
PPDR
BBDR:
452,000 – 457,500 MHz
ECC/DEC/(16)02
Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PMR/PAMR
PMR:
(ML)
458,100 – 460 MHz
Du= +10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic:
458,100 – 460 MHz
300 224
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
IMT:
450– 470 MHz
ITU RR 5.286AA

DU (P) / "0"

MZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

Pas je namenjen
za širokopasovne
PPDR sisteme in
omrežja za
kritično
infrastrukturo na
osnovi IMT.
Ozkopasovni PMR
sistemi se bodo iz
pasu 450 – 470
MHz selili v pas
410 – 430 MHz.
Dodelitve v pasu
450 – 470 MHz se
bodo izdajale z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljševanja do
Izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme.

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

Pas je namenjen

MZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF-T (P) /
FF1, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

za širokopasovne
PPDR sisteme in
omrežja za
kritično
infrastrukturo na
osnovi IMT.
Ozkopasovni PMR
sistemi se bodo iz
pasu 450 – 470
MHz selili v pas
410 – 430 MHz.
Dodelitve v pasu
450 – 470 MHz se
bodo izdajale z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljševanja do
Izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1397

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
462,000 –
467.500 MHz

460 – 470 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
Meteorološka satelitska (vesolje
– Zemlja)
5.287, 5.289

C

470 – 694 MHz

RADIODIFUZNA
Radioastronomska 5.306
5.149, 5.311A

C/G:
698 – 703 MHz
753 – 758 MHz

694 – 790 MHz

MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.312A, 5.317A
Radiodifuzna
5.311A

Kopenska mobilna
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC T/R 25-08
HCM
WBUHFS 450
PMR_HRV_SVN
300 086, 300 113
300 219, 300 296
300 341, 300 390
300 471, 301 166
301 449, 301 526
PMR/PAMR
PMR:
(FB)
460 – 467,500 MHz
Du= -10 MHz
468,100 – 470 MHz
Du= -10 MHz
(UIC)
467,600 – 468,100 MHz
Du= -10 MHz
osebni klic
krajevni osebni klic:
300 224
462,275 MHz
463,150 – 463,375 MHz
Kopenska mobilna
ITU RR 5.286AA
digitalni celični sistemi
IMT:
450– 470 MHz
PPDR
BBDR:
462,000 – 467,500 MHz
ECC/DEC/(16)02
Meteorološka:sateliti za opazovanje
vremena:
460 – 470 MHz
Radiodifuzna
radiodifuzna (prizemeljska):
470 – 694 MHz
(EU) 2017/899
GE'06
ITU-R BT.1306
ITU-R BT 1368
ITU-T H.264
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10
300 744, 302 998
303 340 ,303 354
DVB-T:
302 296
(DVB-T2)
302 755
PMSE:
radijski mikrofoni:
470 – 694 MHz
ERC/REC 25-10
300 422, 300 454
302 998
Radioastronomska
608 – 614 MHz
ITU RR 5.306
stalne meritve
VLBI
Kopenska mobilna
243/2012/EU/RSPP
(EU) 2016/687
ECC/REC/(15)01
BWA:
(EU) 2017/899
SC9
301 908
(brezžične širokopasovne
elektronske komunikacije):
703 – 733 MHz
758 – 788 MHz
(M2M):
733 – 736 MHz
788 – 791 MHz
PPDR
BBDR:
698 – 703 MHz
753 – 758 MHz
ECC/DEC/(16)02
ECC/REC/(16)03
301 908
PMSE:
694 – 698 MHz
736 – 738 MHz

Pas je namenjen

MZ (P) / BCE

MZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF-T (S) /
FF1, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

brezODRF (S), "0"

BC (P), brezODRF-T (S) /
BCTVUHF, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P),
SC9 (S) / BCE, "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

za širokopasovne
PPDR sisteme in
omrežja za
kritično
infrastrukturo na
osnovi IMT.
Ozkopasovni PMR
sistemi se bodo iz
pasu 450 – 470
MHz selili v pas
410 – 430 MHz.
Dodelitve v pasu
450 – 470 MHz se
bodo izdajale z
veljavnostjo eno
leto z možnostjo
podaljševanja do
Izdaje odločb o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
širokopasovne
sisteme.

Stran

1398 /
1

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

790 – 862 MHz

FIXED
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.316B, 5.317A

862 – 870 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C/G:
862 – 870 MHz
G:
870 – 873 MHz

870 – 876 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

876 – 880 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

880- 915 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

TRA-ECS:
790 – 862 MHz
243/2012/EU/RSPP
2010/267/EU
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)04
HCM
TRA_ECS_800MHz
301 908
(M2M):
788 – 791 MHz
(EU) 2016/687
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
862 – 870 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
870 – 873 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM-R:
(UIC)
(ML)
874,4 – 876 MHz
Du= +45 MHz
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM-R:
(UIC)
(ML)
876 – 880 MHz
Du= +45 MHz
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM-R
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
TRA-ECS:
880 – 915 MHz
2009/766/EC
243/2012/EU/RSPP
2011/251/EU
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
HCM
TRA_ECS_900MHz
301 908
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM:
(ML)
880 – 915 MHz
Du= +45 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
ERC/DEC/(97)02
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM PFB
E-GSM
GSM, DCS-1800
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609
MCV:
(ML)
880 – 915 MHz
Du= +45 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191

ZEKom-1&38 (P),
SC9 (S) / BCE, "0"

DU (S) / "0"

DU (P) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S)/ "0"

Alokacija za GSMR je lahko
predmet
spremembe, ko bo
sprejeta ustrezna
EU regulative za
modernejše
železniške
sisteme

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1399

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
915 – 918 MHz

915 – 921 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

921 – 925 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C

925 – 960 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.317A

C/G:
960 – 1 300 MHz

960 –
1 164 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNAL MOBILNA
(R) 5.327A, 5.328AA

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
915 – 918 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM-R:
(UIC)
(FB)
919,4 – 921 MHz
Du= +45 MHz
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM-R:
(UIC)
(FB
921 – 925 MHz
Du= +45 MHz
SC9
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM-R
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609, 301 908
TRA-ECS:
925 – 960 MHz
243/2012/EU/RSPP
2009/766/EC
2011/251/EU
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
HCM
TRA_ECS_900MHz
301 908
Kopenska mobilna
Digitalni celični sistemi
GSM:
(FB)
925 – 960 MHz
Du= -45 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
87/372/EEC
2009/114/EC
SC9
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
GSM PFB
E-GSM
GSM, DCS-1800
300 609, 301 419
301 502, 301 511
303 609
MCV:
(FB)
925 – 960 MHz
Du= -45 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 240 MHz
DME
zrakoplovna nadzorna:
960 – 1 240 MHz
SSR
Obrambni sistemi
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
960 – 1 240 MHz
TACAN-DME
JTIDS/MIDS

DU (P) / "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

MZ (P), brezODRF-T (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S) / "0"

Alokacija za GSMR je lahko
predmet
spremembe, ko bo
sprejeta ustrezna
EU regulative za
modernejše
železniške
sisteme

Stran

1400 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
960 – 1 300 MHz

1 164 –
1 215 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje – vesolje)
5.328B
5.328A

C/G:
960 – 1 300 MHz

1 215 –
1 240 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

C/G:
960 – 1 300 MHz

1 240 –
1 300 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje-vesolje)
5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.282
5.332, 5.335A

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 240 MHz
DME
zrakoplovna nadzorna:
960 – 1 240 MHz
SSR
satelitska navigacijska
ECC/REC/(10)02
302 645
GALILEO
1 164 – 1 214 MHz
GLONASS:
1 190,300 –
1 213,800 MHz
Obrambni sistemi
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
960 – 1 240 MHz
TACAN-DME
JTIDS/MIDS
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
960 – 1 240 MHz
DME
zrakoplovna nadzorna:
960 – 1 240 MHz
SSR
satelitska navigacijska:
ECC/REC/(10)02
302 645
GLONASS
1 237,800 –
1 253,800 MHz
GPS
1 215,600 –
1 239,600 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji:
1 215 – 1 300 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
1 215 – 1 300 MHz
Obrambni sistemi
NJFA
zrakoplovni vojaški sistemi:
960 – 1 240 MHz
TACAN-DME
JTIDS/MIDS
radiolokacijska (vojaška):
1 215 – 1 300 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
satelitska navigacijska:
ECC/REC/(10)02
302 645
GLONASS
1 237,800 –
1 253,800 MHz
GALILEO
1 260 – 1 300 MHz
Meteorloška
merilniki profila vetra:
1 270 – 1 295 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji:
1 215 – 1 300 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
1 215 – 1 300 MHz
radioamaterska satelitska:
1 240 – 1 300 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
1 215 – 1 300 MHz
NJFA
Ostalo
radioamaterska:
1 240 – 1 300 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

DU (S) / "0"
DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

DU (S) / "0"

RA (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1401

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

1 300 –
1 350 MHz

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

1 350 –
1 400 MHz

C/G:
1 300 – 1 350 MHz

C/G:
1 350,500 –
1 352,500 MHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.339
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.339

Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
1 300 – 1 350 MHz
NJFA
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
1 330 – 1 400 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 350,500 – 1 352,500 MHz
NJFA
302 217
Fiksna
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek A, B
HCM
302 217
točka-točka:
1 352,500 – 1 375 MHz
Du= +142 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
1 375 – 1 400 MHz
Du= +52 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
(TDD)
1 352,500 – 1 400 MHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
1 330 – 1 400 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
ITU RR 5.339
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
1 370 – 1 400 MHz
storitev vesoljskih raziskav
pasivni senzorji (satelitsko):
1 370 – 1 400 MHz

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

5.149, 5.338A

1 400 –
1 427 MHz

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

V pasu 1350 –
1400 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc za
dvosmerne fiksne
zveze točka-točka
z veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo
tehnične
možnosti, po 1. 1.
2023 pa se bodo
izdajale odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc le za
enosmerne fiksne
storitve oz. TDD
tehnologijo.
OPOZORILO: Po
1.1.2023
obstoječe
dvosmerne fiksne
storitve točkatočka skladno s
priporočilom
ERC/REC T/R 1301 v parnem pasu
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.

C

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
1 400 – 1 427 MHz
ECC/DEC/(11)01
storitev vesoljskih raziskav:
1 400 – 1 427 MHz
Radioastronomska:
1 400 – 1 427 MHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran
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RADIJSKA
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RADIO
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

1 427 –
1 429 MHz

Uradni list Republike Slovenije

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

Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MFCN:
1 427– 1 452 MHz
ECC/DEC/(17)06
301 908
Fiksna
točka-točka:
1 427 – 1 452 MHz
Du= -52 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek B
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev za vesoljsko obratovanje:
1 427 – 1 429 MHz

V pasovih 1427 –
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

5.338A, 5.341

C

1 429 –
1 452 MHz

Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MFCN:
1 427– 1 452 MHz
ECC/DEC/(17)06
301 908
Fiksna
Fiksna
točka-točka:
1 427 – 1 452 MHz
Du= -52 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek B
HCM
302 217

V pasovih 1427 –
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.341A
5.338A, 5.341

1 452 –
1 492 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.341, 5.345

C

TRA-ECS:
1 452 – 1 492 MHz
(EU) 2015/750
ECC/REC/(15)01
301 908

1452 MHz in 1492
– 1518 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc z
veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo
tehnične
možnosti..
OPOZORILO: Po
1.1.2023 fiksne
storitve točkatočka v pasovih
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

1452 MHz in 1492
– 1518 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc z
veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo
tehnične
možnosti..
OPOZORILO: Po
1.1.2023 fiksne
storitve točkatočka v pasovih
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
1 492,500 –
1 494,500 MHz

1 492 –
1 518 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.341A
5.341

C

1 518 –
1 525 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja) 5.348,
5.351A
5.341

C

1 525 –
1 530 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.208B, 5.351A
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne
5.341, 5.351, 5.354

Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MFCN:
1 492– 1 518 MHz
ECC/DEC/(17)06
301 908
Fiksna
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
1 492,500 – 1 494,500 MHz
NJFA
302 217
Fiksna
točka-točka:
1 494,500 – 1 517 MHz
Du= -142 MHz
Ch= 25 kHz… 2 MHz
Ch= 3,5 MHz
ERC/REC T/R 13-01
Dodatek A
HCM
302 217

Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka avdio:
(analogne povezave)
1 518 – 1 530 MHz
Ch= 250 kHz, 500 kHz
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(IMT satelitski del)
1 518 – 1 525 MHz
ECC/DEC/(04)09
300 487, 301 426
301 444, 301 681
Fiksna
točka-točka:
SAP/SAB točka-točka avdio:
(analogne povezave)
1 518 – 1 530 MHz
Ch= 250 kHz, 500 kHz
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(IMT satelitski del)
1 525 – 1 544 MHz
SC11
SC16
300 487, 301 426
301 444, 301 473
301 681
storitev za vesoljsko obratovanje:
1 525 – 1 535 MHz

V pasovih 1427 –
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"

FZ (P) / BCE

1452 MHz in 1492
– 1518 MHz se
izdajajo odločbe o
dodelitvi radijskih
frekvenc z
veljavnostjo do
31.12.2019. Po
tem datumu se do
31. 12. 2022
veljavnost odločb
lahko trikrat
podaljša za eno
leto, če to
dopuščajo
tehnične
možnosti..
OPOZORILO: Po
1.1.2023 fiksne
storitve točkatočka v pasovih
1427 – 1452 MHz
in 1492 – 1518
MHz ne morejo
več zahtevati
zaščite pred
storitvami IMT in
jim ne smejo
povzročati
neželenih motenj.
Za Ch= 250 kHz

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

se lahko uporabi s
centralne
frekvence od
1518,500 MHz
naprej v korakih
po 10 kHz.

Za Ch= 250 kHz
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

se lahko uporabi s
centralne
frekvence od
1518,500 MHz
naprej v korakih
po 10 kHz.
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 530 –
1 535 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO
OBRATOVANJE (vesolje –
Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
) 5.208B, 5.351A, 5.353A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne
5.341, 5.351, 5.354

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 535 –
1 559 MHz

MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.208B, 5.351A
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354,
5.356, 5.357, 5.357A

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 559 –
1 610 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje – Zemlja)
(vesolje-vesolje) 5.208B,
5.328B, 5.329A
5.341

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 610 –
1 610,6 MHz

MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.341, 5.364, 5.366, 55.367,
5.368, 5.371, 5.372

Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(IMT satelitski del)
1 518 – 1 525 MHz
SC11
SC16
300 487, 301 426
301 444, 301 473
301 681
storitev za vesoljsko obratovanje:
1 525 – 1 535 MHz
EESS:
1 530 – 1 535 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna komunikacijska
SAR (komunikacije):
1 544 – 1 545 MHz
Pomorska
GMDSS:
1 544 – 1 545 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(IMT satelitski del)
1 525 – 1 544 MHz
1 555 – 1 559 MHz
SC11
SC16
300 487, 301 426
301 444, 301 473
301 681
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Zrakoplovna
satelitska navigacijska:
ECC/REC/(11)08
ECC/REC/(10)02
302 645
GALILEO:
1 559,420 –
1 591,420 MHz
GLONASS:
1 592,900 – 1 610 MHz
GPS:
1 563,420 –
1 578,420 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
301 426, 301 681
1 610 – 1 626,500 MHz
ECC/DEC/(09)02
1 626,500 – 1 645,500 MHz
S-PCS:
1 610 – 1 613,500 MHz
SC14
301 426, 301 444
301 473, 301 681
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

DU (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P), LP (P) / FF1, FF1
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), SC14 (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje) 5.351A
RADIOASTRONOMSKA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

C/G:
1 530 – 1 710 MHz
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja) 5.208B
5.341, 5.364, 5.366, 55.367,
5.368, 5.371, 5.372

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 626,5 –
1 660 MHz

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

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 660 –
1 660,5 MHz

1 660,5 –
1 668,0 MHz

1405

3

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

1 613,8 –
1 626,5 MHz

Stran

2

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 610,6 –
1 613,8 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

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

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

Radioastronomska:
1 610,600 – 1 613,800 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
301 426, 301 681
1 610 – 1 626,500 MHz
ECC/DEC/(09)02
1 626,500 – 1 645,500 MHz
S-PCS:
1 610 – 1 613,500 MHz
SC14
301 426, 301 444
301 473, 301 681
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
301 426, 301 681
1 610 – 1 626,500 MHz
ECC/DEC/(09)02
1 626,500 – 1 645,500 MHz
S-PCS:
1 613,800 – 1 626,500 MHz
SC14
301 426, 301 441
301 473
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna komunikacijska
SAR (komunikacije)
1 645,500 –
1 646,500 MHz
301 426, 301 681
Pomorska
GMDSS:
1 645,500 – 1 646,500 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
SC11
SC16
301 426, 301 441
301 444
1 626,500 – 1 645,500 MHz
1 646,500 – 1 660,500 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Radioastronomska
VLBI:
1 660 – 1 668,400 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
1 646,500 – 1 660,500 MHz
SC11
SC16
301 426, 301 441
301 444
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Radioastronomska
VLBI:
1 660 – 1 668,400 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
1 660,500 – 1 668,400 MHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), SC14 (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), SC14 (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

FZ (P), LP (P) / FF1, FF1
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran
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1 668,4 MHz
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2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.351A,
5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

5.149, 5.341, 5.379A

1 668,4 –
1 670 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.351A,
5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

5.149, 5.341, 5.379D
C/G:
1 530 – 1 710 MHz

1 670 –
1 675 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje – Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA
(Zemlja – vesolje) 5.351A,
5.379B
5.341, 5.379D, 5.380A

1 675 –
1 690 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje – Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

5.341

1 690 –
1 700 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE
PODPORE
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje – Zemlja)
Fiksna
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

5.289, 5.341

1 700 –
1 710 MHz

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

C/G:
1 530 – 1 710 MHz

Radioastronomska
VLBI:
1 660 – 1 668,400 MHz
Satelitski sistemi (civilni):
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
1 668 – 1 670 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
1 660,500 – 1 668,400 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 710 MHz
Radioastronomska:
1 668,400 – 1 670 MHz
Meteorološka
radiosonde:
1 668,400 – 1 675 MHz
302 454
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
1 668 – 1 670MHz
Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Meteorološka
radiosonde:
1 668,400 – 1 675 MHz
302 454
sateliti za opazovanje vremena:
1 670 – 1 710 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(IMT satelitski del)
1 670 – 1 675 MHz
ECC/DEC/(04)09
301 426, 301 681
301 441, 301 721
Obrambni sistemi:
kopenski vojaški sistemi:
taktična radiorelejna povezava:
1 530 – 1 675 MHz
Meteorološka:
302 454
1 675 – 1 710 MHz
sateliti za opazovanje vremena:
1 670 – 1 710 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 675 – 1 710 MHz
NJFA
Meteorološka:
1 675 – 1 710 MHz
sateliti za opazovanje
vremena:
1 670 – 1 710 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 675 – 1 710 MHz
NJFA
Meteorološka:
1 675 – 1 710 MHz
sateliti za opazovanje vremena:
1 670 – 1 710 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 675 – 1 710 MHz
NJFA

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ, (P) MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S) / "0"
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1407

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

1 710 –
1 785 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
5.149, 5.341, 5.385

C/G:
1 785 – 1 805 MHz
1 785 –
1 805 MHz

FIKSNA
MOBILNA

TRA-ECS:
1 710 – 1 785 MHz
243/2012/EU/RSPP
2009/766/EC
2011/251/EU
SC9
HCM
TRA_ECS_1800MHz
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
300 609, 301 419
301 502, 301 511
301 908, 302 480
303 609
GSM:
(DCS 1800)
(ML)
1 710 – 1 785 MHz
Du= +95 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
SC9
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA:
(ML)
1 710 – 1 785 MHz
Du= +95 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
1 710 – 1 785 MHz
Du= +95 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Radioastronomska:
1 718,800 – 1 722,200 MHz
Kopenska mobilna
PMSE:
1 785 – 1 800 MHz
ERC/REC 25-10
300 422, 300 454
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
taktična radiorelejna povezava:
1 785 – 1 805 MHz
NJFA

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
FZ (P), MZ (P), brezODRF
(S)
/ BCE, BCE, "0"

DU (S) / "0"

Stran

1408 /

Št.

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

10 / 21. 2. 2018
2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

1 805 –
1 880 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A

C
1 880 –
1 900 MHz

Uradni list Republike Slovenije

FIKSNA
MOBILNA 5.384A, 5.388A
5.388

TRA-ECS:
1 805 – 1 880 MHz
243/2012/EU/RSPP
2009/766/EC
2011/251/EU
SC9
HCM
TRA_ECS_1800MHz
301 908
Kopenska mobilna:
digitalni celični sistemi:
300 609, 301 419
301 502, 301 511
301 908, 302 480
303 609
GSM:
(DCS 1800)
(FB)
1 805 – 1 880 MHz
Du= -95 MHz
2009/766/EC
2011/251/EU
SC9
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(05)08
HCM
DCS 1800
GSM, DCS-1800
MCA:
(FB)
1 805 – 1 880 MHz
Du= +95 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
1 805 – 1 880 MHz
Du= -95 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Kopenska mobilna:
brezvrvični telefoni:
DECT:
1 880 – 1 900 MHz
91/287/EEC
SC18
SC H10
301 406

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC18
(S), SC H10 (S) /
BCE, "0", "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1409

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

1 900 –
1 980 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

C

1 980 –
2 010 MHz

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

C

2 010 –
2 025 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

TRA-ECS:
1 900 – 1 980 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
HCM
UMTS/IMT2000
(TDD)
1 900 – 1 920 MHz
(FDD)
(ML)
1 920 – 1 980 MHz
Du= +190 MHz
ERC/REC/(01)01
MCA:
(ML)
1 920 – 1 980 MHz
Du= +190 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
301 908
MCV:
(ML)
1 920 – 1 980 MHz
Du= +190 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
DA2GC:
1 900 – 1 920 MHz
ECC/DEC/(15)02
EN 303 316, EN 303 339
PMSE
(EU) 2016/339
302 064
1 900 – 1 920 MHz
brezžične kamere:
SAP/SAB prenosne video
povezave:
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska
(Zemlja – vesolje)
1 980 – 2 010 MHz
2011/667/EU
2009/449/EC
626/2008/EC
2007/98/EC
SC9
CGC:
301 908, 302 574
S-PCS:
SC15
301 442, 301 473
Kopenska mobilna:
digitalni celični sistemi:
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
(TDD)
2 010 – 2 025 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
HCM
UMTS/IMT2000
PMSE
(EU) 2016/339
302 064
2 010 – 2 025 MHz
brezžične kamere:
SAP/SAB prenosne video
povezave:

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

Po 22. 9. 2021
pas 1900 – 1920
MHz ne bo več
namenjen za IMT

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

MZ (S) / BCE
MZ (S) / BCE

MZ (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
SAT (P), SC15 (S) /
BCE, "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

MZ (S) / BCE
MZ (S) / BCE

Po 22. 9. 2021
pas 2010 – 2025
MHz ne bo več
namenjen za IMT

Stran

1410 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
2 025 – 2 070 MHz
C/G:
2 070 – 2 110 MHz

2 025 –
2 110 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

C

2 110 –
2 120 MHz

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

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi
fiksna radiorelejna povezava
(vojaška):
2 025 – 2 070 MHz
2 070 – 2 110 MHz
ERC/REC T/R 13-01:
Dodatek C
NJFA
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 025 – 2 120 MHz
storitev za vesoljsko obratovanje:
2 025 – 2 110 MHz
EESS:
2 025 – 2 110 MHz
Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 070 – 2 110 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
TRA-ECS:
2 110 – 2 170 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
(FDD)
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
HCM
UMTS/IMT2000
MCA:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 025 – 2 120 MHz

DU (P) / "0"
DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S)
/ BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

2 120 –
2 170 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388

C

2 170 –
2 200 MHz

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

G:
2 200 – 2 255 MHz
C/G:
2 255 – 2 290 MHz

2 200 –
2 290 MHz

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

TRA-ECS:
2 110 – 2 170 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
301 908
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
301 908
IMT:
(prizemnii del UMTS)
(FDD)
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
243/2012/EU/RSPP
2012/688/EU
SC9
ERC/REC/(01)01
HCM
UMTS/IMT2000
MCA:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2008/295/EC
2008/294/EC
2013/654/EU
(EU) 2016/2317
MCV:
(FB)
2 110 – 2 170 MHz
Du= -190 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska
(vesolje – Zemlja)
2 170 – 2 200 MHz
2011/667/EU
2009/449/EC
626/2008/EC
2007/98/EC
SC9
CGC:
ECC/REC/(10)01
301 908, 302 574
S-PCS:
SC15
301 442, 301 473
Obrambni sistemi
302 217
kopenski vojaški sistemi
fiksna radiorelejna povezava
(vojaška):
2 200 – 2 255 MHz
2 255 – 2 290 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 255 – 2 300 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 255 – 2 300 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 200 – 2 300 MHz
storitev za vesoljsko obratovanje:
2 200 – 2 290 MHz
EESS:
2 200 – 2 290 MHz

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

MZ (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
SAT (P), SC15 (S)
/ BCE, "0"
Ref.: 38105DU (P) / "0"
DU (P) / "0"
DU (S) / "0"

FZ (S) / BCE

FZ (S) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

13/2015/7 z dne
09. 06. 2015

Stran

1412 /

Št.
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

2 290 –
2 300 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(vesolje – Zemlja)

C

2 300 –
2 400 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.384A
Radioamaterska
Radiolokacijska

C

2 400 –
2 450 MHz

FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.150, 5.282

Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 255 – 2 300 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 255 – 2 300 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 200 – 2 300 MHz
Kopenska mobilna
MFCN:
2 300 – 2 400 MHz
ECC/DEC/(14)02
ECC/REC/(14)04
301 908
Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 300 – 2 375 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Ostalo
radioamaterska:
2 300 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 217
Ostalo
radioamaterska:
2 300 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
2 400 – 2 450 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

FZ (S) / BCE

FZ (S) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (S) / BCE

RA (S) / "0"

FZ (P) / BCE

FZ (P) / BCE

RA (S) / "0"

RA (S) / "0"

V pasu 2300 –
2375 MHz je
dovoljena uporaba
obstoječih
ENG/OB sistemov
za reportažne
avtomobile do 1.
1. 2020.
OPOZORILO: Po
tem datumu
uporabniki
reportažnih
avtomobilov za
PMSE storitev v
frekvenčnem pasu
ne morejo več
zahtevati zaščite
pred IMT
storitvami in jim ne
smejo povzročati
neželenih motenj.

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska

C

FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.351A
RADIODETERMINACIJSKA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.398
Radiolokacijska
5.150, 5.402

C

2 500 –
2 520 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A

C

2 520 –
2 655 MHz

1413

3

5.150

2 483,5 –
2 500 MHz

Stran

2

C

2 450 –
2 483,5 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.339
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.339

Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video:
povezave
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
2 483,500 – 2 500 MHz
ECC/DEC/(09)02
301 441, 301 473
S-PCS:
2 483,5 – 2 500 MHz
SC14
Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 064
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
2 400 – 2 500 MHz
Ch ≤ 25 MHz
ERC/REC 25-10
302 217
TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
HCM
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
(ML)
2 500 – 2 570 MHz
Du= +120 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
HCM
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
(ML)
2 500 – 2 570 MHz
Du= +120 MHz
(FB)
2 620 – 2 690 MHz
Du= -120 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
ITU RR 5.339
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
2 640 – 2655 MHz
storitev vesoljskih raziskav
pasivni senzorji (satelitsko):
2 640 – 2655 MHz

FZ (P) / BCE

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), SC14 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

Stran

1414 /

Št.

10 / 21. 2. 2018
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

2 655 –
2 670 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno)
5.149, 5.208B

C

2 670 –
2 690 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.384A
Radioastronomska
5.149

2 690 –
2 700 MHz

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

2 700 –
2 900 MHz

C

C/G:
2 700 – 3 100 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska
5.423

C/G:
2 700 – 3 100 MHz
2 900 –
3 100 MHz

RADIOLOKACIJSKA 5.424A
RADIONAVIGACIJSKA 5.426
5.425, 5.427

TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
HCM
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
(FB)
2 620 – 2 690 MHz
Du= -120 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
Radioastronomska
stalne meritve:
2 655 – 2 690 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 655 – 2 670 MHz
EESS:
2 655 – 2 670 MHz
TRA-ECS:
2 500 – 2 690 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/477/EC
SC9
ECC/REC/(11)06
ECC/REC/(11)05
HCM
TRA_ECS_2.6GHz
301 908, 302 544
Kopenska mobilna
digitalni celični sistemi
MCV:
(FB)
2 620 – 2 690 MHz
Du= -120 MHz
2010/166/EU
(EU) 2017/191
301 908
Radioastronomska
stalne meritve:
2 655 – 2 690 MHz
Radioastronomska:
2 690 – 2 700 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
2 690 – 2 700 MHz
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
2 690 – 2 700 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
2 700 – 2 900 MHz
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
2 700 – 2 900 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
2 700 – 2 900 MHz
NJFA
Kopenska mobilna
PMSE
brezžične kamere:
2 700 – 2 900 MHz
ECC/REC/(02)09
300 744
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
2 900 – 3 100 MHz
NJFA
302 248
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
2 900 – 3 100 MHz
NJFA
302 752

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (P) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (P) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (P) /
BCE, "0"
DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
FZ (P) / BCE
DU (S) / "0"

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", BCE, FF1

DU (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

3 100 –
3 300 MHz

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

G:
3 100 – 3 410 MHz

RADIOLOKACIJSKA

G:
3 100 – 3 410 MHz

5.149

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.430A
Radiolokacijska

C

3 410 –
3 600 MHz

1415

3

G:
3 100 – 3 410 MHz

3 400 –
3 410 MHz

Stran

2

5.149

3 300 3 400 MHz

10 / 21. 2. 2018 /

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne 5.430A

Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
3 100 – 3 410 MHz
NJFA
Radioastronomska:
3 260 – 3 267 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
3 100 – 3 300 MHz
EESS:
3 100 – 3 300 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
3 100 – 3 410 MHz
NJFA
Radioastronomska:
3 332 – 3 339 MHz
3 345,8 – 3 352,5 MHz
TRA-ECS:
3 400 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
TRA_ECS_3.5GHz
301 908, 302 217
302 326, 302 623
302 774
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
3 100 – 3 410 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
301 443
Ostalo
radioamaterska:
3 400 – 3 410 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
TRA-ECS:
3 400 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
TRA_ECS_3.5GHz
301 908, 302 217
302 326, 302 623
302 774
Satelitski sistemi (civilni
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
301 443

DU (P) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"
brezODRF (S) / "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"

Uporaba frekvenc
3400 – 3410 MHz
zaTRA-ECS je
predvidena po
21.9.2021.
TRA-ECS
vključuje BWA,
točka-več točk,
točka-točka v
pasu 3 400 –
3 800 MHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

RA (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

TRA-ECS
vključuje BWA,
točka-več točk,
točka-točka v
pasu 3 400 –
3 800 MHz

Stran

1416 /

Št.
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

3 600 –
3 800 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
Mobilna

C

3 800 –
4 200 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
Mobilna

C/G:
4 200 – 4 400 MHz

4 200 –
4 400 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.436
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.438
5.437, 5.440

4 400 –
4 500 MHz

FIKSNA
MOBILNA

4 500 –
4 800 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.441
MOBILNA

4 800 –
4 990 MHz

G:
4 400 – 5 000 MHz
G:
4 400 – 5 000 MHz
G:
4 400 – 5 000 MHz

FIKSNA
MOBILNA 5.442
Radioastronomska
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.339
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.339
5.149

4 990 –
5 000 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.443B

G:
4 400 – 4 990 MHz
C/G:
4 990 – 5 000 MHz

TRA-ECS:
3 400 – 3 800 MHz
243/2012/EU/RSPP
2008/411/EC
2014/276/EU
SC9
ECC/DEC/(11)06
ECC/REC/(15)01
ECC/REC/(11)06
TRA_ECS_3.5GHz
301 908, 302 217
302 326, 302 623
302 774)
Satelitski sistemi (civilni
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
301 443
ESV:
3 700 – 4 200 MHz
ECC/DEC/(05)09
301 447
Fiksna
točka-točka:
3 800 – 4 200 MHz
Du= +213 MHz
Ch= 29 MHz
ERC/REC 12-08:
Dodatek B
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
301 443
3 600 – 4 200 MHz
ESV:
3 700 – 4 200 MHz
ECC/DEC/(05)09
301 447
(ROES)
3 400 – 4 200 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
višinomeri:
4 200 – 4 400 MHz
NJFA
zrakoplovne komunikacije
WAIC:
4 200 – 4 400 MHz
ITU RR 5.436
ITU-R M.2085
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
(merjenje temperature morske
gladine)
4 200 – 4 400 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 400 – 5 000 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 400 – 5 000 MHz
NJFA
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 400 – 5 000 MHz
NJFA
Radioastronomska:
4 825 – 4 835 MHz
4 950 – 4 990MHz
Satelitski sistemi (civilni)
ITU RR 5.339
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
4 800 – 4 990 MHz
storitev vesoljskih raziskav
pasivni senzorji (satelitsko):
4 800 – 4 990 MHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
4 400 – 5 000 MHz
NJFA
Radioastronomska:
4 990 – 5 000 MHz

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (S), ZP (P) /
"0", FF1
ZP (P) / FF1

brezODRF (S) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

TRA-ECS
vključuje BWA,
točka-več točk,
točka-točka v
pasu 3 400 –
3 800 MHz
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

5 000 –
5 010 MHz

5 010 –
5 030 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
SATELITSKA (R) 5.443AA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (Zemlja – vesolje)

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
SATELITSKA (R) 5.443AA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje – vesolje)

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5.328B, 5.443B

5 030 –
5 091 MHz

5 091 –
5 150 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA
5.443C
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
SATELITSKA (R) 5.443D
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.444
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.444A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
5.444B
ZRAKOPLOVNA MOBILNA
SATELITSKA (R) 5.443AA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
5 000 – 5 150 MHz
satelitska navigacijska
GALILEO:
5 000 – 5 030 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
Zrakoplovne satelitske
komunikacije:
5 000 – 5 150 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
5 000 – 5 150 MHz
satelitska navigacijska
GALILEO:
5 000 – 5 030 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
Zrakoplovne satelitske
komunikacije :
5 000 – 5 150 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
MLS:
5 030 – 5 150 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
Zrakoplovne satelitske
komunikacije:
5 000 – 5 150 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
MLS:
5 030 – 5 150 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
Zrakoplovne satelitske
komunikacije:
5 000 – 5 150 MHz

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", BCE, FF1
SAT (P), ZP (P) / FF1, FF1

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
SAT (P), ZP (P) / FF1, FF1

5.444
C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 150 –
5 250 MHz

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

5 250 –
5 255 MHz

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

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5.448A

5 255 –
5 350 MHz

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

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

Zrakoplovna
zrakoplovna telemetrija:
5 150 – 5 250 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
napajalni linki:
(Zemlja – vesolje)
(za mobilne satelitske storitve)
5 150 – 5 250 MHz
Kopenska mobilna
PPDR
BBDR:
5 150 – 5 250 MHz
ECC/REC/(08)04
302 625
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji (satelit):
5 250 – 5 570 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
5 250 – 5 570 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji (satelit):
5 250 – 5 570 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
5 250 – 5 570 MHz

DU (S), FZ (P), ZP (P) /
"0", FF1, FF1
SAT (P) / BCE

DU (S) / "0"

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran
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RADIO
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 350 –
5 460 MHz

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

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 460 –
5 470 MHz

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

5 470 –
5 570 MHz

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

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5.448B

5 570 –
5 650 MHz

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

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5.452
C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 650 –
5 725 MHz

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

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 725 –
5 830 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
5.150

Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji (satelit)
5 250 – 5 570 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
5 250 – 5 570 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji (satelit):
5 250 – 5 570 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
5 250 – 5 570 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
Aktivni senzorji (satelit):
5 250 – 5 570 MHz
storitev vesoljskih raziskav:
5 250 – 5 570 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Ostalo
radioamaterska:
5 650 – 5 830 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena:
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Fiksna
BWA
BFWA:
5 725 – 5 875 MHz
ECC/REC/06)04
302 502
Ostalo
radioamaterska:
5 650 – 5 830 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

FZ (P), DU (S) / "0", "0"
FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"
FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"
FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

RA (S) / "0"

BFWA ne sme
zahtevati zaščite
in ne sme
povzročati motenj.
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
5 000 – 5 850 MHz

5 830 –
5 850 MHz

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

C

5 850 –
5 925 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
5.150

Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
5 250 – 5 850 MHz:
NJFA
Meteorološka
radar za opazovanje vremena: :
(z zemlje in letala)
5 250 – 5 850 MHz
Fiksna:
BWA:
BFWA:
5 725 – 5 875 MHz
ECC/REC/06)04
302 502
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
(vesolje-Zemlja)
5 830 – 5 850 MHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
5 850 – 6 700 MHz
301 443
Kopenska mobilna
ITS:
302 571
5 875 – 5 905 MHz
2008/671/EC
5 855 – 5 875 MHz
ECC/REC/(08)01
varnostne komunikacije
vozilo-vozilo:
5 875 – 5 905 MHz
SC135
digitalni celični sistemi
DA2GC:
5 855 – 5 875 MHz
ECC/DEC/(15)03
EN 303 316, EN 303 339
Fiksna
BWA
BFWA:
5 725 – 5 875 MHz
ECC/REC/06)04
302 502
Ostalo
MBR:
5 852 – 5 872 MHz
5 880 – 5 900 MHz
ECC/REC/(17)03
303 276

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

BFWA ne sme
zahtevati zaščite
in ne sme
povzročati motenj.

brezODRF (S) / "0"

RA (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

MZ (P), FZ (P), brezODRF
(S) / BCE, BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (S) / BCE

BFWA ne sme
zahtevati zaščite
in ne sme
povzročati motenj.
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

5 925 –
6 700 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.457A
MOBILNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.458
5.149, 5.440

C

6 700 –
7 075 MHz

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

Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
5 925 – 6 167,575 MHz
Du= +252,040 MHz
Ch= 29,650 MHz
ERC/REC 14-01
6 167,575 – 6180,745 MHz
Du= +254,808 MHz
Ch= 25 kHz … 3,5 MHz
ECC/REC/(14)06
6 182,415 – 6 419,615 MHz
Du= -252,040 MHz
Ch= 29,650 MHz
ERC/REC 14-01
6 424,553 – 6 440 MHz
Du= -254,808 MHz
Ch= 25 kHz … 3,5 MHz
ECC/REC/(14)06
6 440 – 6 760 MHz
Du= +340 MHz
Ch= n.3,5 MHz, …, 14 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz
ERC/REC 14-02
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
5 850 – 6 700 MHz
301 443
ESV:
5 925 – 6 425 MHz
ECC/DEC/(05)09
301 447
EESS
pasivni senzorji (satelit):
(meritve morja)
6 425 – 7 250 MHz
storitev vesoljskih raziskav
ITU RR 5.458
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
ITU RR 5.458
Radioastronomska:
(pasivno)
6 650 – 6 675,200 MHz
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
6 440 – 6 760 MHz
Du= +340 MHz
Ch= n.3,5 MHz, …, 14 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz
ERC/REC 14-02
6 760 – 6 777 MHz
Du= + 342,500 MHz
Ch= 25 kHz ... 3,5 MHz
ECC/REC/(14)06
6 780 – 7 100 MHz
Du= -340 MHz
Ch= n.3,5 MHz, …, 14 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz
ERC/REC 14-02
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
6 725 – 7 025 MHz
ITU RR AP30B
301 443
mobilna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
6 925 – 7 075 MHz
EESS
pasivni senzorji (satelit):
(meritve morja)
6 425 – 7 250 MHz
storitev vesoljskih raziskav
ITU RR 5.458
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
ITU RR 5.458

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
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1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
MOBILNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.458

FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(Zemlja – vesolje)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.458
Storitev za vesoljsko
obratovanje (Zemlja – vesolje)

C

7 190 –
7 235 MHz

1421

3

C

7 145 –
7 190 MHz

Stran

2

C

7 075 –
7 145 MHz
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STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje) 5.460A,
5.460B
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (Zemlja – vesolje)
5.460
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.458

Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
6 780 – 7 100 MHz
Du= -340 MHz
Ch= n.3,5 MHz, …, 14 MHz
Ch= 20 MHz, 40 MHz
ERC/REC 14-02
7 100 – 7 125 MHz
Du= -342,500 MHz
Ch= 25 kHz ... 3,5 MHz
ECC/REC/(14)06
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek. 1/1.1
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivni senzorji (satelit):
(meritve morja)
6 425 – 7 250 MHz
storitev vesoljskih raziskav
ITU RR 5.458
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
ITU RR 5.458
Fiksna
točka-točka:
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek. 1/1.1
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav
globoko vesolje:
7 145 – 7 190 MHz
EESS
pasivni senzorji (satelit):
(meritve morja)
6 425 – 7 250 MHz
storitev vesoljskih raziskav
ITU RR 5.458
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
ITU RR 5.458
storitev za vesoljsko obratovanje:
7 145 – 7 190 MHz
Fiksna
točka-točka:
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek. 1/1.1
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
7 145 – 7 235 MHz
EESS
pasivni senzorji (satelit):
(meritve morja)
6 425 – 7 250 MHz
storitev vesoljskih raziskav
ITU RR 5.458
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
ITU RR 5.458

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (P) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

7 235 –
7 250 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(Zemlja – vesolje) 5.460A
FIKSNA
MOBILNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.458
Storitev vesoljskih raziskav
(pasivno) 5.458

C/G:
7 250 – 7 750 MHz

7 250 –
7 300 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
5.461

C/G:
7 250 – 7 750 MHz

7 300 –
7 375 MHz

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

C/G:
7 250 – 7 750 MHz

7 375 –
7 450 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
POMORSKA MOBILNA
SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.461AA, 5.461AB
5.461

Fiksna
točka-točka:
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek. 1/1.1
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
7 235 – 7 250 MHz
EESS
pasivni senzorji (satelit):
(meritve morja)
6 425 – 7 250 MHz
storitev vesoljskih raziskav
ITU RR 5.458
pasivni senzorji (satelit):
6 425 – 7 250 MHz
ITU RR 5.458
Fiksna
točka-točka:
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.1
HCM
302 217
Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
7 250 – 7 750 MHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.1
7 425 – 7 725 MHz
Du= -154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.1
Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
7 250 – 7 750 MHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
7 125 – 7 425 MHz
Du= +154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.1
7 425 – 7 725 MHz
Du= -154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.1
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(pomorske storitve)
7 375 – 7 750 MHz
ITU RR 5.461AA
ITU RR 5.461AB
Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
7 250 – 7 750 MHz
NJFA

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), DU (S) / "0", "0"
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
7 250 – 7 750 MHz

7 450 –
7 550 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
METEOROLOŠKA
SATELITSKA (vesolje – Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
POMORSKA MOBILNA
SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.461AA, 5.461AB
5.461A

C/G:
7 250 – 7 750 MHz

7 550 –
7 750 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
POMORSKA MOBILNA
SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.461AA, 5.461AB

C

7 750 –
7 900 MHz

7 900 –
8 025 MHz

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

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
5.461

G:
7 975 – 8 025 MHz
C/G:
7 900 – 7 975 MHz

Fiksna
točka-točka:
7 425 – 7 725 MHz
Du= -154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.1
HCM
302 217
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena:
7 450 – 7 550 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(pomorske storitve)
7 375 – 7 750 MHz
ITU RR 5.461AA
ITU RR 5.461AB
Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
7 250 – 7 750 MHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
7 425 – 7 725 MHz
Du= -154 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ECC/REC/(02)06
Dodatek. 1/1.1
7 725 – 7 975 MHz
Du= +311,320 MHz
Ch= 29,650 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.2.2
Satelitski sistemi (civilni)
mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(pomorske storitve)
7 375 – 7 750 MHz
ITU RR 5.461AA
ITU RR 5.461AB
Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
7 250 – 7 750 MHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
7 725 – 7 975MHz
Du= +311,320 MHz
Ch= 29,650 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.2.2
HCM
302 217
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena:
7 450 – 7 850 MHz
Fiksna
točka-točka:
7 725 – 7 975 MHz
Du= +311,320 MHz
Ch= 29,650 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.2.2
HCM
302 217
Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
NJFA
7 900 – 7 975 MHz
7 975 – 8 025 MHz

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), DU (S) / "0", "0"
DU (P) / "0"
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
8 025 – 8 400 MHz

8 025 –
8 175 MHz

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

Fiksna
točka-točka:
8 025 – 8 275 MHz
Du= -311,320 MHz
Ch= 29,650 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.2.2
HCM
302 217
Obrambni sistemi
EESS (vojaški):
8 025 – 8 400 MHz
NJFA

FZ (P) / BCE

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

5.462A

C/G:
8 025 – 8 400 MHz

8 175 –
8 215 MHz

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

C/G:
8 025 – 8 400 MHz

8 215 –
8 400 MHz

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

C

8 400 –
8 500 MHz

FIKSNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
5.465

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

8 500 –
8 550 MHz

RADIOLOKACIJSKA

Fiksna
točka-točka:
8 025 – 8 275 MHz
Du= -311,320 MHz
Ch= 29,650 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.2.2
HCM
302 217
Kopenska mobilna:
8 025 – 8 200 MHz
302 217
Obrambni sistemi
EESS (vojaški):
8 025 – 8 400 MHz
NJFA
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena:
8 175 – 8 215 MHz
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
8 025 – 8 275 MHz
Du= -311,320 MHz
Ch= 29,650 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.2.2
8 275 – 8 500 MHz
Du= 126 MHz, Ch=14 MHz
Du= 119 MHz, Ch=28 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.3
Obrambni sistemi
EESS (vojaški):
8 025 – 8 400 MHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
8 275 – 8 500 MHz
Du= 126 MHz, Ch=14 MHz
Du= 119 MHz, Ch=28 MHz
ECC/REC/(02)06
Dodatek 1/1.3
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
8 400 – 8 500 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
8 500 – 9 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA

FZ (P) / BCE

MZ (P) / BCE

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

RADIOLOKACIJSKA

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

8 750 –
8 850 MHz

RADIOLOKACIJSKA
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.470

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

8 850 –
9 000 MHz

RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.472

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

9 000 –
9 200 MHz

ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

9 200 –
9 300 MHz

1425

3

5.469A

8 650 –
8 750 MHz

Stran

2

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

8 550 –
8 650 MHz
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STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.474A, 5.474B,
5.474C
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.472
5.474,5.474D

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
8 500 – 9 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav
aktivni senzorji (satelit):
8 550 – 8 650 MHz
EESS:
8 550 – 8 650 MHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
8 500 – 9 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
8 500 – 9 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
8 500 – 9 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
9 000 – 9 500 MHz
303 213
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
9 000 – 9 500 MHz
303 213
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
9 200 – 9 800 MHz

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

9 300 –
9 500 MHz

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

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

9 500 –
9 800 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
5.476A

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

9 800 –
9 900 MHz

RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (aktivno)
Storitev vesoljskih raziskav
(aktivno)
5.478A, 5.478B

C/G:
8 500 – 10 000 MHz

9 900 –
10 000 MHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.474A, 5.474B,
5.474C
RADIOLOKACIJSKA
Fiksna
5.474D, 5.479

Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
9 000 – 9 500 MHz
303 213
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
302 194, 302 752
302 248
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
9 300 – 9 800 MHz
EESS:
9 200 – 9 800 MHz
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
9 500 – 10 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
9 300 – 9 800 MHz
EESS:
9 200 – 9 800 MHz
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
9 500 – 10 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
9 800 – 9 900 MHz
EESS:
9 800 – 9 900 MHz
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
(pristajanje letal)
9 500 – 10 000 MHz
Radiolokacijska (civilna):
8 500 – 10 000 MHz
303 135
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
8 500 – 10 000 MHz
NJFA
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena:
9 975 – 10 025 MHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
9 900 – 10 400 MHz

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1

FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1
FZ (P) / FF1

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

10 – 10,4 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.474A, 5.474B,
5.474C
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
5.479

C

10,4 –
10,45 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska

C

10,45 –
10,50 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

C
10,50 –
10,55 GHz

FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska

10,55 –
10,60 GHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
Radiolokacijska

C

Fiksna:
BWA:
(vključno s točka-več točk,
točka-točka)
SC9
302 217, 302 326
10 – 10,300 GHz
Ch= 75 MHz
10,300 – 10,500 GHz
Ch= 100 MHz
Meteorološka:
sateliti za opazovanje vremena
9 975 – 10 025 MHz
Ostalo
radioamaterska:
10 – 10,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
9 900 – 10 400 MHz
Fiksna
BWA:
(vključno s točka-več točk,
točka-točka)
10,300 – 10,500 GHz
Ch= 100 MHz
SC9
302 217, 302 326
Ostalo
radioamaterska:
10 – 10,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna
BWA:
(vključno s točka-več točk,
točka-točka)
10,300 – 10,500 GHz
Ch= 100 MHz
SC9
302 217, 302 326
Ostalo
radioamaterska:
10 – 10,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni):
radioamaterska satelitska:
10,450 – 10,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna
BWA:
(vključno s točka-več točk,
točka-točka)
10,500 – 10,650 GHz
Ch= 75 MHz
SC9
302 217, 302 326
Fiksna
BWA:
(vključno s točka-več točk,
točka-točka)
10,500 – 10,650 GHz
Ch= 75 MHz
SC9
302 217, 302 326

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

RA (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

RA (S) / "0"

RA (S) / "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
Ch= 28 MHz

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"
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2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

10,60 –
10,68 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Radiolokacijska
5.149, 5.482, 5.482A

10,68 –
10,70 GHz

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

C

5.340
C

10,70 –
11,70 GHz

Uradni list Republike Slovenije

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

Radioastronomska:
VLBI:
10,600 – 10,700 GHz
Fiksna:
BWA:
(vključno s točka-več točk,
točka-točka)
10.500 – 10.650 GHz
Ch= 75 MHz
SC9
302 217, 302 326
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
10,60 – 10,700 GHz
EESS:
10,600 – 10,700 GHz
ECC/DEC/(10)01
Radioastronomska:
VLBI:
(meritve površinskih emisij in
padavin)
10,600 – 10,700 GHz
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
10,600 – 10,700 GHz
EESS:
10,600 – 10,700 GHz
Fiksna:
točka-točka:
10,700 – 11,700 GHz
Du= 530 MHz
Ch= 40 MHz
ERC/DEC/(00)08
ERC/REC 12-06
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska
napajalne povezave:
(Zemlja – vesolje)
(radiodifuzna-satelitska)
10,700 – 11,700GHz
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
SC12
ERC/DEC/(00)08
ITU RR AP30B
301 427, 301 428
301 360, 301 430
301 459, 302 340
302 448, 303 372
10,700 – 10,950 GHz
11,200 – 11,450 GHz
VSAT
SIT/SUT
(Omnitracs/Euteltracs)
(ROES)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
SC12
AES:
10,700 – 11,700 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESV:
10,700 – 11,700 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 977
HEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)03
301 428, 301 459
LEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)02
301 428, 301 459
(UAS)
ITU RR 5.484B
10,950 – 11,200 GHz
11,450 – 11,700 GHz
(NGSO)
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
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RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
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3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

C

12,50 –
12,75 GHz

Stran

2

C

11,70 –
12,50 GHz

10 / 21. 2. 2018 /

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A, 5.484B
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)

Radiodifuzna:
radiodifuzna satelitska:
11,700 – 12,500 GHz
303 372
SIT/SUT:
12,400 – 12,500 GHz
ERC/DEC/(00)08
ITU RR AP30
ITU-R BO.1213
301 459, 301 430
302 340, 302 448
Fiksna:
točka-več točk:
MWS:
302 326
MMDS
11,70 – 12,50 GHz
SC9
ITU RR AP30
EN 300 748
MMDS / BSS
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
302 977
HEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)03
301 428, 301 459
LEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)02
301 428, 301 459
(ROES)
(NGSO)
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
(Zemlja – vesolje)
12,500 – 12,750 GHz
SC12
301 427, 301 428
301 360, 301 430
301 459, 302 340
302 448
VSAT
SNG/OB
SIT/SUT
(Omnitracs/Euteltracs)
(ROES)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
AES:
12,500 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESV:
12,500 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 977
HEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)03
301 428, 301 459
LEST:
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(06)02
301 428, 301 459
(UAS)
ITU RR 5.484B
12,500 – 12,750 GHz
(NGSO)
10,700 – 12,750 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Ch= 200 MHz
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

12,75 –
13,25 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.441

C

13,25 –
13,40 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.497
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
5.498A
C/G:
13,40 – 14 GHz

13,40 –
13,65 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–
Zemlja) 5.499A, 5.499B
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV 5.499C, 5.499D
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
5.499E, 5.501B

C/G:
13,40 – 14 GHz

13,65 –
13,75 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV 5.501A
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
5.501B

Fiksna:
točka-točka:
12,750 – 13,250 GHz
Du= 266 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC 12-02:
Annex A
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
12,750 – 13,250 GHz
ITU RR AP30B
301 430
Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
13,250 – 14 MHz
s pomočjo Dopplerjevega
radarja
Radiolokacijska (civilna):
13,250 – 14 MHz
radarji za zasidravanje ladij
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
13,250 – 13,750 GHz
EESS:
13,250 – 13,750 GHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska:
13,250 – 14 GHz
(s pomočjo Dopplerjevega
radarja)
Radiolokacijska (civilna):
13,250 – 14 GHz
radarji za zasidravanje ladij
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
13,400 – 14 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
13,400 – 13,650 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
13,250 – 13,750 GHz
EESS:
13,250 – 13,750 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov-satelitska:
13,400 – 14 GHz
Zrakoplovna
zrakoplovna navigacijska
s pomočjo Dopplerjevega
radarja:
13,250 – 14 GHz
Radiolokacijska (civilna):
13,250 – 14 GHz
radarji za zasidravanje ladij
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
13,400 – 14 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
13,250 – 13,750 GHz
EESS:
13,250 – 13,750 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov-satelitska:
13,400 – 14 GHz

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P), ZP (P) /
FF1, FF1
FZ (S) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), ZP (P) /
FF1, FF1
FZ (P) / BCE

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

FZ (P), ZP (P) /
FF1, FF1
FZ (P) / BCE

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"
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RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

C

14 – 14,3 GHz

Stran

2

C/G:
13,40 – 14 MHz

13,75 – 14 GHz

10 / 21. 2. 2018 /

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

Zrakoplovna:
zrakoplovna navigacijska:
13,250 – 14 GHz
(s pomočjo Dopplerjevega
radarja)
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
13,750 – 14 GHz
301 430
Radiolokacijska (civilna):
(radarji za zasidravanje ladij
navigacijski radarji)
13,250 – 14 GHz
Radioastronomska
VLBI:
13,750 – 14 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
13,400 – 14 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
13,750 – 14,300 GHz
EESS:
13,750 – 14 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
13,400 – 14 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SC12
ERC/REC 13-03
302 448
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
HEST:
14 – 14,250 GHz
ECC/DEC/(06)03
301 428
LEST:
14 – 14,250 GHz
ECC/DEC/(06)02
301 428
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
(UAS):
14 – 14,470 GHz
ITU RR 5.484B
(NGSO)
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427
storitev vesoljskih raziskav:
13,750 – 14,300 GHz

FZ (P), ZP (P) /
FF1, FF1
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

Stran

1432 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

14,30 –
14,4 GHz

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

C

14,40 –
14,47 GHz

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

C

14,47 –
14,50 GHz

Uradni list Republike Slovenije

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

Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
ERC/REC 13-03
302 340
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
(NGSO)
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427, 302 977
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje
302 340
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
(NGSO)
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427, 302 977
storitev vesoljskih raziskav:
14,400 – 14,470 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
ERC/REC 13-03
302 340
AES:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)11
302 186
ESV:
14 – 14,500 GHz
ECC/DEC/(05)10
302 340
VSAT:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
(NGSO)
14 – 14,50 GHz
ECC/DEC/(17)04
303 980
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
SNG/OB:
14 – 14,500 GHz
301 428, 302 340
mobilna satelitska:
14 – 14,500 GHz
301 427, 302 977
Radioastronomska:
14,470 – 14,500 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SNG (P) / FF2
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

1433

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
14,5 – 14,613 GHz
14,725 – 15,033 GHz

14,50 –
14,75 GHz

14,75 –
14,80 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.509B, 5.509C,
5.509D, 5.509E, 5.509F
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav
5.509G

FIKSNA
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav
5.509G

G:
14,5 – 14,613 GHz
14,725 – 15,033 GHz

G:
14,725 – 15,033 GHz
15,145 – 15,35 GHz

14,80 –
15,35 GHz

15,35 –
15,40 GHz

FIKSNA
MOBILNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno)
5.339
Storitev vesoljskih raziskav

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

15,40 –
15,43 GHz

C

C/G:
15,4 – 15,7 GHz

RADIOLOKACIJSKA 5.511E,
5.511F
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

C/G:
15,4 – 15,7 GHz

15,43 –
15,63 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.511A
RADIOLOKACIJSKA 5.511E,
5.511F
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA
5.511C

Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
14,500 – 14,613 GHz
14,725 – 15,033 GHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
14,613 – 14,725 GHz
Du= 420 MHz
Ch= 14 MHz, 28 MHz
ERC/REC 12-07
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
14,500 – 14,750 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
14,500 – 15,350 GHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
14,500 – 14,613 GHz
14,725 – 15,033 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
14,500 – 15,350 GHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
14,725 – 15,033 GHz
15,145 – 15,350 GHz
NJFA
Fiksna
točka-točka:
15,033 – 15,145 GHz
Du= -420 MHz
Ch= 14 MHz, 28 MHz
ERC/REC 12-07
HCM
302 217
Radioastronomska
VLBI:
14,800 – 15,400 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
ITU RR 5.339
EESS
pasivni senzorji (satelitsko):
14,800 – 15,350 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
14,500 – 15,350 GHz
Radioastronomska
VLBI:
14,800 – 15,400 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
15,350 – 15,400 GHz
EESS:
15,350 – 15,400 GHz
Radiolokacijska (civilna):
(Dopplerjevi radarji z visoko
občutljivostjo)
(za opazovanje premikov na
tleh)
15,400 – 15,700 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,400 – 15,700 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
napajalne povezave:
(Zemlja – vesolje):
15,430 – 15,630 GHz
Radiolokacijska (civilna):
(Dopplerjevi radarji z visoko
občutljivostjo)
(za opazovanje premikov na
tleh)
15,400 – 15,700 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,400 – 15,700 GHz
NJFA

DU (P) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P) / BCE
brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
DU (P) / "0"

FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / FF1

DU (S) / "0"

SAT (P) / BCE
FZ (P) / FF1

DU (S) / "0"

Stran

1434 /

Št.

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C/G:
15,4 – 15,7 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

RADIOLOKACIJSKA 5.511E,
5.511F
ZRAKOPLOVNA
RADIONAVIGACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(Zemlja – vesolje)

RADIOLOKACIJSKA
Mobilna
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (aktivno)
Mobilna
5.513A

17,30 –
17,70 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.516
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516A, 5.516B
Radiolokacijska

G:
15,7 – 17,3 GHz
G:
15,7 – 17,3 GHz

G:
15,7 – 17,3 GHz
G:
15,7 – 17,3 GHz

C/G:
17,3 – 17,7 GHz

Radiolokacijska (civilna):
(Dopplerjevi radarji z visoko
občutljivostjo)
(za opazovanje premikov na
tleh)
15,400 – 15,700 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,400 – 15,700 GHz
NJFA
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,700 – 17,300 GHz
NJFA
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,700 – 17,300 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
16,600 – 17,100 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,700 – 17,300 GHz
NJFA
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
15,700 – 17,300 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
17,200 – 17,300 GHz
EESS:
17,200 – 17,300 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
17,300 – 18,100 GHz
ITU RR AP30A
ECC/DEC/(05)08
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
17,300 – 17,700 GHz
NJFA

FZ (P) / FF1

DU (S) / "0"

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"

FZ (P), DU (S) / "0", "0"

brezODRF (P) / "0"
brezODRF (P) / "0"
SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"
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1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

1435

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

C

18,10 –
18,40 GHz

Stran

2

C

17,70 –
18,10 GHz

10 / 21. 2. 2018 /

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

Fiksna
točka-točka:
17,700 – 19,700 GHz
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,750 MHz…
Ch= …220 MHz…
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
17,700 – 19,700 GHz
ERC/DEC/(00)07
301 360, 301 459
(ROES)
301 360
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,20 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
17,300 – 18,100 GHz
ITU RR AP30A
Fiksna:
točka-točka:
17,700 – 19,700 GHz
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,750 MHz…
Ch= …220 MHz…
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
17,700 – 19,700 GHz
ERC/DEC/(00)07
301 360, 301 459
(ROES)
301 360
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
17,300 – 18,100 GHz
ITU RR AP30A
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena:
18,100 – 18,400 GHz

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

1436 /

Št.

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

10 / 21. 2. 2018

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

18,40 –
18,60 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A
MOBILNA

C

18,60 –
18,80 GHz

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

C

18,80 –
19,30 GHz

Uradni list Republike Slovenije

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja 5.523A
MOBILNA

Fiksna:
točka-točka:
17,700 – 19,700 GHz
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,750 MHz…
Ch= …220 MHz…
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
17,700 – 19,700 GHz
ERC/DEC/(00)07
301 360, 301 459
(ROES)
301 360
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Fiksna
točka-točka:
17,700 – 19,070 GHz
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,750 MHz…
Ch= …220 MHz…
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
17,700 – 19,700 GHz
ERC/DEC/(00)07
301 360, 301 459
(ROES)
301 360
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
EESS
pasivno:
18,600 – 18,800 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
18,600 – 18,800 GHz
Fiksna
točka-točka:
17,700 – 19,700 GHz
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,750 MHz…
Ch= …220 MHz…
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
17,700 – 19,700 GHz
ERC/DEC/(00)07
301 360, 301 459
(ROES)
301 360
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

1437

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

19,30 –
19,70 GHz

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

C

19,70 –
20,10 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A, 5.484B,
5.516B, 5.527A
Mobilna satelitska (vesolje –
Zemlja)

C

20,10 –
20,20 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.484A, 5.484B,
5.516B, 5.527A
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
5.525, 5.526, 5.527, 5.528

Fiksna
točka-točka:
17,700 – 19,700 GHz
Du= 1 010 MHz
Ch= 13,750 MHz…
Ch= …220 MHz…
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
17,700 – 19,700 GHz
ERC/DEC/(00)07
301 360, 301 459
(ROES)
301 360
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
19,700 – 20,200 GHz
HEST:
ECC/DEC/(06)03
301 360, 301 459
LEST:
ECC/DEC/(06)02
301 360, 301 459
(ROES)
ECC/DEC/(05)08
301 360, 301 428
301 459
(UAS)
ITU RR 5.484B
fiksna satelitska
(vesolje – Zemlja)
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
19,700 – 20,200 GHz
301 360, 301 459
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
19,700 – 20,200 GHz
(ROES)
ECC/DEC/(05)08
301 360, 301 428
301 459
(UAS)
ITU RR 5.484B
ESOMPs:
17,300 – 20,200 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
HEST:
ECC/DEC/(06)03
301 360, 301 459
LEST:
ECC/DEC/(06)02
301 360, 301 459
Mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
19,700 – 20,200 GHz
301 360, 301 459

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

1438 /

Št.
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

20,20 –
21,20 GHz

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
SATELITSKA(vesolje – Zemlja)
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitska
(vesolje – Zemlja)

G:
20,20 – 21,20 GHz

C/G:
21,20 – 21,40 GHz

21,20 –
21,40 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

C

21,40 – 22 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
5.208B
5.530A, 5.530B, 5.530D

C

22 – 22,21 GHz

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

C

22,21 –
22,50 GHz

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

Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
20,200 – 21,200 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov-satelitska:
20,200 – 21,200 GHz
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
302 217
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
21,200 – 21,400 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
21,200 – 21,400 GHz
EESS:
21,200 – 21,400 GHz
Radiodifuzna
radiodifuzna satelitska:
(HDTV)
301 360, 301 459
21,400 – 22 GHz
Fiksna
točka-točka
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
302 217
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
22 – 22,600 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek A
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
Radioastronomska:
22 – 23,550 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
22 – 23 GHz
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
20 – 22,600 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek A
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
22 – 23 GHz
EESS:
22,210 – 22,500 GHz
Radioastronomska:
22 – 23,550 GHz

DU (P) / "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

22,50 –
22,55 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

C

22,55 –
23.15 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (Zemlja – vesolje)
5.532A
5.149

C

23,15 –
23,55 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA

C

23,55 –
23,60 GHz

23,60 – 24 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA

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

C

Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
22 – 22,600 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek A
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
22 – 23 GHz
Radioastronomska:
22 – 23,550 GHz
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
22 – 22,600 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek A
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
22 – 23 GHz
medsatelitske zveze:
22,550 – 23,600 GHz
Radioastronomska:
22 – 23,550 GHz
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
23 – 23,600 GHz
Du= -1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek A
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
Radioastronomska:
22 – 23,550 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
22,550 – 23,600 GHz
Fiksna
točka-točka:
HCM
302 217
23 – 23,600 GHz
Du= -1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek A
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
21,200 – 23,600 GHz
ERC/REC 25-10
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
22,550 – 23,600 GHz
Radioastronomska:
23,600 – 24 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
23,600 – 24 GHzstoritev
vesoljskih raziskav:
23,600 – 24 GHz

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

1440 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1
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4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

24 – 24,05 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
5.150

C/G:
24,05 – 24,25 GHz

24,05 –
24,25 GHz

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

C
24,25 –
24,45 GHz

FIKSNA
MOBILNA

C
24,45 –
24,50 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA

C

24,50 –
24,65 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA

C

24,65 –
24,75 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.532B
MEDSATELITSKA

Ostalo
radioamaterska:
24 – 24,050 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni):
radioamaterska satelitska:
24 – 24,050 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Meteorološka
sateliti za opazovanje vremena: :
(satelitsko opazovanje dežja)
24,050 – 24,250 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
24,050 – 24,250 GHz
NJFA
Fiksna
točka-točka
(začasni enosmerni linki)
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
24,050 – 24,500 GHz)
ERC/REC 25-10
302 217
Ostalo
radioamaterska:
24,050 – 24,250 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
24,050 – 24,250 GHz
Fiksna
točka-točka
(začasni enosmerni linki)
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
24,050 – 24,500 GHz
ERC/REC 25-10
302 217
Fiksna
točka-točka
(začasni enosmerni linki)
SAP/SAB točka-točka video
povezave:
24,050 – 24,500 GHz
ERC/REC 25-10
302 217
Fiksna
točka-več točk:
BWA:
(CRS)
24,549 – 25,053 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
HCM
FWA 26GHz
302 326
Fiksna
točka-več točk:
BWA:
(CRS)
24,549 – 25,053 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
HCM
FWA 26GHz
302 326

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

FZ (P) / BCE

RA (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

FZ (P) / BCE

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.532B

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

C

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 časovnih signalov satelitska
(Zemlja – vesolje)
5.536A

26,50 –
27,50 GHz

1441

3

C

25,25 –
25,50 GHz

Stran

2

C

24,75 –
25,25 GHz
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FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA

G:
26,5 – 27,5 GHz

Fiksna

ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
točka-točka:
25,053 – 25,500 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
HCM
302 217
točka-več točk:
BWA:
(CRS)
24,549 – 25,053 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 26GHz
302 326
Fiksna
točka-točka:
25,053 – 25,500 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
25,250 – 27,500 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
25,250 – 26,500 GHz
Fiksna
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek B
točka-točka:
26,061– 26,500 GHz
Du= -1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
HCM
302 217
točka-več točk:
BWA:
(TS)
25,557 – 26,061 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 26GHz
302 326
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
25,250 – 27,500 GHz
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
25,250 – 26,500 GHz
EESS:
25,500 – 26,500 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
25,500 – 26,500 GHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
26,500 – 27,500 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
25,250 – 27,500 GHz

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / "0", "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran
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1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

27,50 –
28,50 GHz

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

C

28,50 –
29,10 GHz

Uradni list Republike Slovenije

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

Fiksna

ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek C
točka-točka:
27,500 – 27,940 500 GHz
Du= +1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
HCM
302 217
točka-več točk:
BWA:
(CRS)
27,940 500 –
28,444 500 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 28 GHz
302 326
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
napajalni linki:
(za HDTV)
27,500 – 29,500 GHz
ECC/DEC/(05)01
301 360
ESOMPs:
27,500 – 29,100 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
Fiksna
ERC/REC T/R 13-02:
Dodatek C
točka-točka:
28,500 – 28,948 500 GHz
Du= -1 008 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
HCM
302 217
točka-več točk:
BWA:
(TS)
28,948 500 –
29,452 500 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
HCM
FWA 28 GHz
302 326
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
napajalni linki:
(za HDTV)
27,500 – 29,500 GHz
ECC/DEC/(05)01
301 360
ESOMPs:
27,500 – 29,100 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
EESS:
28,500 – 30 GHz

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

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

C

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A, 5.484B,
5.516A, 5.527A, 5.539
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemljavesolje 5.541
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)
5.540

C

29,90 –
30,00 GHz

1443

3

5.540

29,50 –
29,90 GHz

Stran

2

C

29,10 –
29,50 GHz
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FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.484A, 5.484B,
5.516A, 5.527A, 5.539
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemlja –
vesolje) 5.541, 5.543
5.525, 5.526, 5.527, 5.538,
5.540

Fiksna:
točka-več točk:
BWA:
(TS)
28,948 500 –
29,452 500 GHz
SC9
ECC/REC/(11)01
ERC/REC T/R 13-02:
Annex C
HCM
FWA 28 GHz
302 326
Satelitski sistemi (civilni):
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
napajalni linki:
(za HDTV
27,500 – 29,500 GHz
ECC/DEC/(05)01
301 360
ESOMPs:
(GSO)
29,100 – 29,500 GHz
ECC/DEC/(13)01
303 978
EESS:
28,500 – 30 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
29,500 – 30 GHz
301 428, 301 459
ESOMPs:
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
HEST:
ECC/DEC/(06)03
LEST:
ECC/DEC/(06)02
SIT/SUT:
ECC/DEC/(05)08
(UAS)
ITU RR 5.484B
Mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
29,500 – 31GHz
301 459
EESS:
28,500 – 30 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
29,500 – 30 GHz
301 428, 301 459
ESOMPs:
29,5 – 30,0 GHz
(GSO)
ECC/DEC/(13)01
303 978
(NGSO)
ECC/DEC/(15)04
303 979
HEST:
ECC/DEC/(06)03
LEST:
ECC/DEC/(06)02
SIT/SUT:
ECC/DEC/(05)08
Mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
29,500 – 31GHz
301 459
EESS:
28,500 – 30 GHz

ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

Stran
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1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY
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2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

G:
30 – 31 GHz

30 – 31 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) (vesolje – Zemlja)
5.338A
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje)
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitska
(vesolje – Zemlja)

C

31 – 31,30 GHz

FIKSNA 5.338A
MOBILNA
Storitev standardne frekvence
in časovnih signalov satelitsko
(vesolje – Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav
5.544
5.149

31,30 –
31,50 GHz

31,50 –
31,80 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne
mobilne
5.149

31,80 – 32 GHz

C

C

C

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

C

32 – 32,30 GHz

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

Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
30 – 31 GHz
ECC/DEC/(10)02
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
Mobilna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
29,500 – 31GHz
301 459
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
(vesolje – Zemlja)
30 – 31,300 GHz
Fiksna:
(TDD)
31 – 31,300 GHz
ECC/REC/(02)02
302 217, 302 326
Radioastronomska:
31 – 31,800 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev standardne frekvence in
časovnih signalov satelitska:
30 – 31,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
31 – 31,300 GHz
Radioastronomska:
31 – 31,800 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
31,300 – 31,800 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
31,300 – 32,300 GHz
ECC/DEC/(10)02
Radioastronomska:
31 – 31,800 GHz
Fiksna:
31,500 – 31,800 GHz
302 217, 302 326
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
31,300 – 31,800 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
31,300 – 32,300 GHz
Fiksna:
31,800 – 33,400 GHz
Du= 812 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ECC/REC/(11)01
ERC/REC/(01)02
HCM
točka-točka:
302 217
točka-več točk:
(HDFS)
302 326
Satelitski sistemi (civilni):
storitev vesoljskih raziskav:
31,300 – 32,300 GHz
Fiksna:
31,800 – 33,400 GHz
Du= 812 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ECC/REC/(11)01
ERC/REC/(01)02
HCM
točka-točka:
302 217
točka-več točk:
(HDFS)
302 326
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
31,300 – 32,300 GHz

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"
FZ (P) / BCE

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ, MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ, MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (P) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije
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Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

32,30 – 33 GHz

FIKSNA 5.547A
MEDSATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
5.547, 5.548

C

33 – 33,40 GHz

FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
5.547

33,40 –
34,20 GHz

RADIOLOKACIJSKA

34,20 –
34,70 GHz

RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (globoko vesolje)
(Zemlja – vesolje)

G:
33,4 – 34,2 GHz
C/G:
34,2 – 34,7 GHz

G:
34,7 – 35,2 GHz
34,70 –
35,20 GHz

35,20 –
35,5 GHz

35,5 – 36 GHz

RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav

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

C/G:
35,2 – 36 GHz

C/G:
35,2 – 36 GHz

5.549A

36 – 37 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.149, 5.550A

37 – 37,50 GHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (vesolje – Zemlja)
5.547

C

C

Fiksna:
31,800 – 33,400 GHz
Du= 812 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ECC/REC/(11)01
ERC/REC/(01)02
HCM
točka-točka:
302 217
točka-več točk:
(HDFS)
302 326
Satelitski sistemi (civilni):
medsatelitske zveze:
32,300 – 33 GHz
Fiksna:
31,800 – 33,400 GHz
Du= 812 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ECC/REC/(11)01
ERC/REC/(01)02
HCM
točka-točka:
302 217
točka-več točk:
(HDFS)
302 326
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
33,400 – 36 GHz
NJFA
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
33,400 – 36 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
34,200 – 34,700 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
33,400 – 36 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
34,700 – 35,200 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
33,400 – 36 GHz
NJFA
Meteorološka:
35,200 – 36 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
33,400 – 36 GHz
NJFA
Meteorološka:
35,200 – 36 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
35,500 – 37 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
35,500 – 38 GHz
Radioastronomska:
36,430 – 36,500 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS:
35,500 – 37 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
35,500 – 38 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
37 – 39,500 GHz
Du= 1 260 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 12-01
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
35,500 – 38 GHz

FZ, MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ, MZ (P) / BCE, BCE

DU (P) / "0"

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"
FZ (P) / BCE
DU (P) / "0"
FZ (P) / BCE
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P), MZ (P) /
BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
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Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

37,50 – 38 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV(vesolje – Zemlja)
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (vesolje –
Zemlja)
5.547

C

38 – 39,50 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA
Storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (vesolje –
Zemlja)
5.547

39,50 – 40 GHz

40 – 40,50 GHz

40,50 –
41,00 GHz

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)

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna
5.547

C

Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
37 – 39,500 GHz
Du= 1 260 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 12-01
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
37,500 – 40,500 GHz
ERC/DEC/(00)02
storitev vesoljskih raziskav:
35,500 – 38 GHz
EESS:
37,500 – 40,500 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
37 – 39,500 GHz
Du= 1 260 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= … 56 MHz…
ERC/REC T/R 12-01
HCM
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
37,500 – 40,500 GHz
ERC/DEC/(00)02
EESS:
37,500 – 40,500 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
37,500 – 40,500 GHz
ERC/DEC/(00)02
EESS:
37,500 – 40,500 GHz

C

Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
37,500 – 40,500 GHz
ERC/DEC/(00)02
EESS:
37,500 – 40,500 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
40 – 40,500 GHz

C

Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
40,500 – 42,500 GHz
ECC/DEC/(02)04
Fiksna
točka-več točk
MWS:
40,500 – 41,222 GHz
Du= +1 500 MHz
Ch= 3,5 MHz…
Ch= …56 MHz…
ECC/DEC/(02)04
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
302 326, 302 217
300 748, 301 997

FZ (P), MZ (P) /
BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P), MZ (P) /
BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

ZEKom-1&38 (P),
brezODRF-T (S) / BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna

C

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

43,50 –
47,00 GHz

MOBILNA 5.553
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
5.554

47 – 47,20 GHz

G:
43,5 – 45,5 GHz

C

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA

C

47,20 –
47,50 GHz

1447

3

5.547, 5.551H, 5.551I

42,50 –
43,50 GHz

Stran
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C

41,00 –
42,50 GHz
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FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552
MOBILNA
Radioamaterska
5.552A

Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
40,500 – 42,500 GHz
ECC/DEC/(02)04
Fiksna
ECC/DEC/(02)04
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
302 326, 302 217
Ch= 3,5 MHz…56 MHz…
točka-točka:
41,222 – 42 GHz
Du= +1 500 MHz
točka-več točk
MWS:
300 748, 301 997
40,500 – 41,222 GHz
Du= +1 500 MHz
42 – 42,722 GHz
Du= -1 500 MHz
Fiksna:
ERC/DEC/(99)15
ECC/REC/(01)04
HCM
302 326, 302 217
Du= -1 500 MHz
Ch= 3,5 MHz…56 MHz…
točka-točka:
42,722 – 43,5 GHz
točka-več točk
MWS:
42 – 42,722 GHz
300 748, 301 997
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
42,500 – 43,5 GHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
43,5 – 45,500 GHz
NJFA

Ostalo
radioamaterska:
47 – 47,200 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
radioamaterska satelitska:
47 – 47,200 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna:
47,200 – 47,500 GHz
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
47,200 – 49,200 GHz
Ostalo
HAPS:
47,200 – 47,500 GHz
radioamaterska:
47,200 – 48,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P) / BCE

ZEKom-1&38 (P),
brezODRF-T (S) / BCE, "0"

FZ (P) / BCE
ZEKom-1&38 (P),
brezODRF-T (S) / BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"

RA (P) / "0"

RA (P) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P) / BCE

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE
RA (S) / "0"

Stran
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1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

47,50 –
47,90 GHz

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

C

47,90 –
48,20 GHz

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

C

48,20 –
48,54 GHz

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

C

48,54 –
49,44 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.552
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

5.555

5.149, 5.340

C

49,44 –
50,20 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.338A, 5.552
FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja) 5.516B, 5.554A,
5.555B
MOBILNA

Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(HDFSS)
47,500– 47,900 GHz
ECC/DEC/(05)08
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
47,200 – 49,200 GHz
Ostalo
radioamaterska:
47,200 – 48,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna:
47,900 – 48,200 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
47,200 – 49,200 GHz
Ostalo
HAPS:
47,900 – 48,200 GHz
radioamaterska:
47,200 – 48,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna
točka-točka:
48,500 – 50,200 GHz
Du= 884 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ERC/REC 12-11
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(Zemlja – vesolje)
(HDFSS
48,200 – 48,540 GHz
ECC/DEC/(05)08
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
47,200 – 49,200 GHz
Ostalo
radioamaterska:
47,200 – 48,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna
točka-točka:
48,500 – 50,200 GHz
Du= 884 MHz
Ch= 3,5 MHz… 56 MHz…
ERC/REC 12-11
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
napajalne povezave:
(za BSS storitve)
(Zemlja – vesolje)
47,200 – 49,200 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
48,940 – 49,040 GHz
Fiksna
točka-točka:
48,500 – 50,200 GHz
Du= 884 MHz
Ch= 3,5 MHz…56 MHz…
ERC/REC 12-11
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
fiksna satelitska:
(vesolje – Zemlja)
49,440 – 50,200 GHz
ECC/DEC/(05)08

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

RA (S) / "0"

FZ (P) / BCE
SAT (P) / BCE

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE
RA (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P) / BCE

RA (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

50,20 –
50,40 GHz

50,40 –
51,40 GHz

51,40 –
52,6 GHz

52,6 –
54,25 GHz

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje) 5.338A
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja –
vesolje)

C

Obrambni sistemi
satelitski sistemi (vojaški):
50,400 – 51,400 GHz
NJFA

C

Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
51,400 – 52,600 GHz
Du= 616 MHz
Ch= 3,5 MHz…
56 MHz…
ERC/REC 12-11
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
medsatelitske zveze:
54,250 – 58,200 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
55,780 – 57 GHz
Du= 616 MHz
Ch= 3,5 MHz…
56 MHz…
ERC/REC 12-12
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
medsatelitske zveze:
54,250 – 58,200 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
55,780 – 57 GHz
Du= 616 MHz
Ch= 3,5 MHz…
56 MHz…
ERC/REC 12-12
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
medsatelitske zveze:
54,250 – 58,200 GHz

FIKSNA 5.338A
MOBILNA
5.547, 5.556

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

C

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

C

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

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
50,200 – 50,400 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
50,200 – 50,400 GHz

G:
50,40 – 51,40 GHz

C

56,9 – 57,0 GHz

1449
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C

55,78 –
56,9 GHz

Stran
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5.340, 5.556

54,25 –
55,78 GHz

10 / 21. 2. 2018 /

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (P) / "0"

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Stran

1450 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

57 – 58,2 GHz

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

C

58,20 – 59 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.547, 5.556

59 – 59,3 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)

59,3 – 61 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559

C/G:
59 – 59,3 GHz
G:
59,3 – 61 GHz

G:
59,3 – 61 GHz

C/G:
61 – 63 GHz

61 – 61,5 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
5.138

C/G:
61 – 63 GHz

61,5 – 63 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
medsatelitske zveze:
54,250 – 58,200 GHz
Fiksna
ECC/REC/(09)01
BWA:
57 – 59 GHz
302 326
točka-točka:
(HDFS)
57 – 59 GHz
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
Fiksna
ECC/REC/(09)01
BWA:
57 – 59 GHz
302 326
točka-točka:
(HDFS)
57 – 59 GHz
302 217
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
59 – 61 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(meritev temperature
atmosfere)
52,600 – 59,300 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
52,600 – 59,300 GHz
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
59 – 61 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS
61 – 64 GHz
Ch= 50 MHz…
ECC/REC/(09)01
302 217
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
61 – 63 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
61 – 64 GHz
Ch= 50 MHz…
ECC/REC/(09)01
302 217
Obrambni sistemi
kopenski vojaški sistemi:
61 – 63 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

brezODRF (S) / "0"

DU (P) / "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1451

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

63 – 64 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559

C

64 – 65 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA, razen zrakoplovne
mobilne
5.547, 5.556

C

65 – 66 GHz

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

66 – 71 GHz

71 – 74 GHz

74 – 75,5 GHz

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

C

G:
71 – 74 GHz

C

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

75,5 – 76 GHz

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

Fiksna
točka-točka:
(HDFS
61 – 64 GHz
Ch= 50 MHz…
ECC/REC/(09)01
302 217
Kopenska mobilna
ITS:
63 – 64 GHz
ECC/DEC/(09)01
302 686
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
64 – 66 GHz
Du= 990 MHz
Ch= 30 MHz ... , 50 MHz ...
ECC/REC/(05)02
302 217
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz
Fiksna
točka-točka:
(HDFS)
64 – 66 GHz
Du= 990 MHz
Ch= 30 MHz, 50 MHz
ECC/REC/(05)02
302 217
Satelitski sistemi (civilni
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
65 – 66 GHz
EESS:
65 – 66 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
medsatelitske zveze:
59 – 71 GHz

Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
71 – 74 GHz
satelitski sistemi (vojaški):
71 – 74 GHz
Fiksna
točka-točka:
74 – 76 GHz
Du= +10 GHz
Ch= 250 MHz…
ECC/REC/(05)07
302 217
Radioastronomska
VLBI:
74 – 76 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
Fiksna
točka-točka:
74 – 76 GHz
Du= +10 GHz
Ch= 250 MHz…
ECC/REC/(05)07
302 217
Radioastronomska
VLBI:
74 – 76 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
Ostalo
radioamaterska:
75,500 – 77,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

FZ (P) / BCE

MZ (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

Možni pas za
MGWS (Rep114).

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

Možni pas za
MGWS (Rep114).

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

DU (P) / "0"

FZ (P) / BCE

Možni pas za
MGWS.

Možni pas za
MGWS.

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

Možni pas za
MGWS.

Stran

1452 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

C

76 – 77,5 GHz

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

C

77,5 – 78 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
RADIOLOKACIJSKA 5.559B
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
5.149

C

78 – 79 GHz

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

G:
79 – 81 GHz

79 – 81 GHz

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

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Ostalo
radioamaterska:
75,500 – 77,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
radioamaterska satelitska:
76 – 77,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Ostalo
radioamaterska:
77,500 – 78 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
radioamaterska satelitska:
77,500 – 78 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Ostalo
radioamaterska
78 – 81,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
radioamaterska satelitska:
78 – 84 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
79 – 81 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Ostalo
radioamaterska
78 – 81,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
radioamaterska satelitska:
78 – 84 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

RA (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

DU (P) / "0"
brezODRF (S) / "0"
RA (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

Št.

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA 5.338A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja
– vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
Storitev vesoljskih raziskav
(vesolje – Zemlja)
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

C
FIKSNA 5.338A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja
– vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149

86 – 92 GHz

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

C

5.340
C/G:
92 – 100 GHz

92 – 94 GHz

FIKSNA 5.338A
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149

94 – 94,1 GHz

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

C/G:
92 – 100 GHz

5.562, 5.562A
C/G:
92 – 100 GHz

94,1 – 95 GHz

1453

3

5.149, 5.561A

84 – 86 GHz

Stran

2

G:
81 – 84 GHz

81 – 84 GHz

10 / 21. 2. 2018 /

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149

Obrambni sistemi
NJFA
kopenski vojaški sistemi:
81 – 84 GHz
satelitski sistemi (vojaški):
81 – 84 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Ostalo
radioamaterska:
78 – 81,500 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
storitev vesoljskih raziskav:
74 – 84 GHz
radioamaterska satelitska:
78 – 84 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Fiksna
točka-točka:
84 – 86 GHz
Du= -10 GHz
Ch= 250 MHz…
ECC/REC/(05)07
302 217
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
86 – 92 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
86 – 92 GHz
Fiksna
točka-točka:
92 – 95 GHz
Ch= 50 MHz…
ECC/REC/(14)01
NJFA
302 217
(FDD)
(TDD)
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
76 – 94 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
92 – 100 GHz
NJFA
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
aktivni senzorji (satelit):
94 – 94,100 GHz
NJFA
storitev vesoljskih raziskav:
94 – 94,100 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
92 – 100 GHz
NJFA
Fiksna:
točka-točka:
92 – 95 GHz
Ch= 50 MHz…
ECC/REC/(14)01
NJFA
302 217
(FDD)
(TDD)
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
94,100 – 105 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
92 – 100 GHz
NJFA

DU (P) / "0"

Možni pas za
MGWS.

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

FZ (P) / BCE

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
brezODRF (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
FZ (P), DU (S) / BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

SAT (P), DU (S), brezODRF
(S) / BCE, "0", "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

FZ (P), DU (S) / BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

Možni pas za
MGWS.

Stran

1454 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

95 – 100 GHz

2

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
5.149, 5.554

100 – 102 GHz

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

C/G:
92 – 100 GHz

C

5.340, 5.341

102 – 105 GHz

105 –
109,50 GHz

109,50 –
111,80 GHz

111,80 –
114,25 GHz

114,25 –
116 GHz

116,00 –
119,98 GHz

119,98 122,25 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.341
STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH
RAZISKAV (pasivno)
5.138, 5.341

122,25 –
123,00 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
Radioamaterska

C

FIKSNA SATELITSKA (vesolje
– Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA
(vesolje – Zemlja)
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
SATELITSKA
Radioastronomska
5.149, 5.554

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
94,100 – 105 GHz
Obrambni sistemi
radiolokacijska (vojaška):
92 – 100 GHz
NJFA
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
94,100 – 105 GHz
Satelitski sistemi (civilni):
EESS
pasivno:
100 – 102 GHz
storitev vesoljskih raziskav:
100 – 102 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
94,100 – 105 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
DU (S) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
(CO)
109,800 GHz
110,200 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
(CO)
115,300 GHz

C

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(kisik)
118,750 GHz

C

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
(kisik)
118,750 GHz

C

Ostalo
radioamaterska:
122,250 – 123 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783

5.138

123 – 130 GHz

Uradni list Republike Slovenije

C

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

RA (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

1455

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

130 – 134 GHz

STORITEV SATELITSKEGA
RAZISKOVANJA ZEMLJE
(aktivno) 5.562E
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOASTRONOMSKA
5.149

134 – 136 GHz

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
130 – 134 GHz

C

Ostalo
radioamaterska:
134 – 141 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
136 – 148,500 GHz
Ostalo
radioamaterska:
134 – 141 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
136 – 148,500 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
148,500 – 151,500 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
151,500 – 158,500 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
151,500 – 158,500 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
164 – 167 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
174,800 – 191,800 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska
C

136 – 141 GHz

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149

141 –
148,5 GHz

148,5 –
151,5 GHz

151,5 –
155,5 GHz

155,5 –
158,5 GHz

158,5 –
164 GHz

164 – 167 GHz

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

C

C

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

RA (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

C

C

5.340

167 –
174,5 GHz

174,5 –
174,8 GHz

174,80 –
182,00 GHz

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)

C

C
C

Stran

1456 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

2

3

4

5

6

RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

182 – 185 GHz

185 – 190 GHz

190,00 –
191,80 GHz

191,80 –
200 GHz

200 – 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

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
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

C

C

C

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
174,800 – 191,800 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
174,800 – 191,800 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
174,800 – 191,800 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

C

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
200 – 209 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
200 – 202 GHz

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
209 – 217 GHz

C

š

C

Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
226 – 231,500 GHz
Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
226 – 231,500 GHz

C
C

C

C

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

Uradni list Republike Slovenije

1
RADIJSKA
FREKVENCA
RADIO
FREQUENCY
240,00 –
241,00 GHz

241 – 248 GHz

Št.

252 – 265 GHz

265 – 275 GHz

275 –
3 000 GHz

A.2

1457

3

4

5

6

RADIO KOMUNIKACIJSKA
STORITEV

C - Civilna uporaba
G - Državna uporaba
C/G - souporaba
C - Civil use
G - Governmental use
C/G - sharing

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

PRILAGODITVE/
ZAHTEVE

FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA

C
C

RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA
SATELITSKA
Radioastronomska

C

5.149

250 – 252 GHz

Stran

2

5.138, 5.149

248 – 250 GHz

10 / 21. 2. 2018 /

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

C

C

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
241 – 248 GHz
Ostalo
radioamaterska:
241 – 250 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Ostalo
radioamaterska
241 – 250 GHz
ECC/REC/(14)05
ERC/REC T/R 61-01
ERC/REC T/R 61-02
SpA PURF RAS
301 783
Satelitski sistemi (civilni)
EESS
pasivno:
250 – 252 GHz

Radioastronomska
opazovanje spektralnih črt:
252 – 265 GHz

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"
RA (S) / "0"

RA (P) / "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

SAT (P), brezODRF (S) /
BCE, "0"

C

C

5.565

Dodatna tabela
1

4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

9 kHz – 59,750 kHz

9 kHz – 315 kHz

9 kHz – 3 000 GHz

SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC36
300 330
SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC81
302 195
SRD
2007/131/EC
2009/343/EC
2014/702/EU
(EU) 2017/1438
UWB:
SC H02
302 065, 302 500
radiodeterminacijske aplikacije
SC57
302 435, 302 065
BMA

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

Stran

1458 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

59,750 kHz – 60,250 kHz

60,250 kHz – 74.750 kHz

74.750 kHz – 119 kHz

119 kHz – 128,600 kHz

128,600 kHz – 135 kHz

135 kHz – 140 kHz

140 kHz – 148,5 kHz

148,500 kHz – 5 000 kHz

400 kHz – 600 kHz

456,9 kHz – 457,1 kHz

984 kHz – 7 484 kHz

3 155 kHz – 3 400 kHz

ODC
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC37
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC39
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
74.750 – 75.250 kHz, 75.250 – 77.250 kHz
77.250 – 77.750 kHz, 77.750 – 90 kHz
90 – 119 kHz
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC40
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC41
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
128,600 – 129,600 kHz, 129,600 – 135 kHz
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC42
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC106
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC73
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC74
300 330, 302 536
SRD
induktivne aplikacije:
RFID
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC75
300 330
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega
lavinske žolne:
457 kHz
2001/148/EC
SC49
300 718
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov
detekcija v nuji:
457 kHz
ERC/REC 70-03 Dod. 2
300 718
SRD
železniške aplikacije
Eurobalise:
4 234 kHz
ERC/REC 70-03 Dod. 4
302 608
TTT
Eurobalise:
4 234 kHz
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC109
302 608
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC76
300 330

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

1

4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

5 000 kHz – 30 000 kHz

6 765 kHz – 6 795 kHz

7 300 kHz – 23 000 kHz

7 400 kHz – 8 800 kHz

10 200 kHz – 11 000 kHz

11 810 kHz – 15 310 kHz

13 553 kHz – 13 567 kHz

26 957 kHz – 27 283 kHz

26 990 kHz – 27 200 kHz,

SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC77
300 330
SRD
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
300 330
nespecifične naprave kratkega dosega:
SC44
induktivne aplikacije:
SC44
:
ISM:
ITU RR 5.138
SRD
železniške aplikacije:
13 547 kHz
ERC/REC 70-03 Dod. 4
302 609
TTT
Euroloop:
13 547 kHz
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC110
302 609
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC45
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC78
300 330
SRD
induktivne aplikacije:
RFID
ERC/REC 70-03 Dod. 9
300 330
SRD
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
300 330
nespecifične naprave kratkega dosega:
SC24
induktivne aplikacije:
SC116
RFID:
SC79
EAS
SC79
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
300 220, 300 330
nespecifične naprave kratkega dosega:
SC25
induktivne aplikacije:
SC25
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz
27 145 kHz, 27 195 kHz
300 220, 300 330
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC94
SC95
SC96
SC97
SC98
SC118
SC119
SC120
SC121
SC122:
vodenje modelov:
ERC/REC 70-03 Dod. 8

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

1459

Stran

1460 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

27 090 kHz – 27 100 kHz

29,7000 MHz – 47 MHz

30 MHz – 12 400 MHz

30 MHz – 37,500 MHz

34,995 MHz –
35,225 MHz

40,660 MHz – 40,700 MHz

40,710 MHz – 40,990 MHz

87,500 MHz – 108 MHz

148 MHz – 149,100 MHz

151,800 MHz – 152 MHz

169,400 MHz –
169,475 MHz

SRD
železniške aplikacije
Eurobalise:
27 095 kHz
ERC/REC 70-03 Dod. 4
302 608
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
GPR/WPR:
ECC/DEC/(06)08
ERC/REC 70-03 Dod. 6
302 066
SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC82
302 510
SRD
vodenje modelov
vodenje letečih modelov:
ERC/DEC/(01)11
ERC/REC 70-03 Dod. 8
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC19
300 220
vodenje modelov:
ERC/DEC(01)12
ERC/REC 70-03 Dod. 8
300 220
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
vodenje modelov:
40,715 – 40,735 MHz, 40,765 – 40,785 MHz
40,815 – 40,835 MHz, 40,865 – 40,885 MHz
40,915 – 40,935 MHz, 40,965 – 40,985 MHz
100 mW e.r.p., 10 kHz
HCM
300 220
SRD
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC86
301 357
brezžične zvokovne aplikacije/večpredstavnost
BII naprave nizkih moči:
(naprave z visokim obratovalnim ciklusom/
zveznim prenosom)
SRD
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov
opazovanje živali:
max. 1W
max 12,5 kHz
HCM
300 390
SRD
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov
opazovanje živali:
max. 1W
max 12,5 kHz
HCM
300 390
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC80
300 220
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov:
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03 Dod. 2
300 220
merilne naprave:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC123
300 220, 300 422
radijski mikrofoni in ALD
pripomočki za naglušne:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC68
300 422

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

1

4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

169,400 MHz –
169,4875 MHz

169,400 MHz –
174,000 MHz

169,4875 MHz –
169,5875 MHz

169,5875 MHz –
169,8125 MHz

173,965 MHz – 216 MHz

174 MHz – 216 MHz

401 MHz – 402 MHz

402 MHz – 405 MHz

405 MHz – 406 MHz

430 MHz – 440 MHz

433,050 MHz –
434,790 MHz

433,050 MHz –
434,040 MHz

434,040 MHz –
434,790 MHz

470 MHz – 786 MHz

SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC128
300 220
SRD
radijski mikrofoni in ALD
pripomočki za naglušne:
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC124
300 220
radijski mikrofoni in ALD
pripomočki za naglušne
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC64
300 422
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC129
300 220
SRD
radijski mikrofoni in ALD
pripomočki za naglušne:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC131
300 422
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC83
302 537
SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC47
301 839
SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC84
302 537
SRD
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov
ULP-WMCE:
ERC/REC 70-03 Dod. 2
303 520
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC20
300 220
:
ISM:
ITU RR 5.138
ITU RR 5.280
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC61
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC63
SC65
SC125
300 220
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

1461

Stran

1462 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

786 MHz – 789 MHz

823 MHz – 826 MHz

826 MHz – 832 MHz

862 MHz – 863 MHz

863 MHz – 865 MHz

863 MHz – 868 MHz

863 MHz – 870 MHz

865 MHz – 868 MHz

868 MHz – 868,600 MHz

868,600 MHz –
868,700 MHz

868,700 MHz –
869,200 MHz

869,200 MHz –
869,250 MHz

SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
2014/641/EU
300 422
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
2014/641/EU
300 422
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC66
300 220
radijski mikrofoni in ALD
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422, 301 357
radijski mikrofoni
pripomočki za naglušne
brezžične zvokovne aplikacije/večpredstavnost
(naprave z visokim obratovalnim ciklusom/
zveznim prenosom)
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC48
301 357
SRD
naprave za širokopasovni prenos podatkov:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC132
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 220
SRD
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
nespecifične naprave kratkega dosega:
SC67
300 220
nespecifične naprave kratkega dosega
SC133
EN 303 204
RFID:
SC56
302 208
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC28
300 220
SRD
alarmi
naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/
visoko zanesljivostjo:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC32
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC29
300 220
SRD
alarmi
naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/
visoko zanesljivostjo
socialni alarmi:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC35
300 220, 303 406

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
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RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

869,250 MHz –
869,300 MHz

869,300 MHz –
869,400 MHz

869,400 MHz –
869,650 MHz

869,650 MHz –
869,700 MHz

869,700 MHz – 870 MHz

870 MHz – 875.600 MHz

870 MHz – 875.800 MHz

870 MHz – 876 MHz

915MHz – 921 MHz

915,2MHz – 920,8 MHz

1 350 – 1 400 MHz

1 492 MHz – 1 518 MHz

1785 MHz – 1805 MHz

1 795 MHz – 1 800 MHz

SRD
alarmi
naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/
visoko zanesljivostjo
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC33
300 220
SRD
alarmi
naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/
visoko zanesljivostjo
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC72
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC30
300 220
SRD
alarmi
naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/
visoko zanesljivostjo
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC34
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC31
SC69
300 220
SRD
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov:
ERC/REC 70-03 Dod. 2
303 204
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 220
TTT
radarj na vozilu in infrastrukturi
samo vozila:
ERC/REC 70-03 Dod. 5
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 220
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 220
radijski mikrofoni in ALD
pripomočki za naglušne:
916.1 – 916.5 MHz, 917.3 – 917.7 MHz
918.5 – 918.9 MHz, 919.7 – 920.1 MHz
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
RFID:
ERC/REC 70-03 Dod. 11
302 208
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 220
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
ERC/REC 70-03 Dod. 10
300 422
SRD
radijski mikrofoni in ALD
radijski mikrofoni
2014/641/EU
300 422
SRD
brezžične zvokovne aplikacije/večpredstavnost
ERC/REC 70-03 Dod. 10
301 357

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Samo za zaprte prostore

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Samo za zaprte prostore

Stran

1463

Stran

1464 /

Št.
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4

5

6

RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

2 400 MHz – 2 483,5 MHz

2 400 MHz – 2 500 MHz

2 446MHz – 2 454 MHz

2 483,500 MHz –
2 500 MHz

3 100 MHz – 4 800 MHz

4 500 MHz – 7 000 MHz

5 150 MHz – 5 350 MHz

5 470 MHz – 5 725 MHz

SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC21
300 440
naprave za širokopasovni prenos podatkov:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC22
300 328
radiodeterminacijske aplikacije
senzorji premikanja in naprave za alarmiranje:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC26
300 440
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
RFID:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC100
300 440
RFID:
ERC/REC 70-03 Dod. 11
300 440
SRD
aktivni medicinski pripomočki za vsaditev:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC117
SC H09
301 559
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov
MBANS:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
EN 303 203
SRD
2007/131/EC
2009/343/EC
2014/702/EU
(EU) 2017/1438
SC H02
302 065
UWB
LT2:
ECC/REC/(11)09
LAES:
ECC/REC/(11)10
LDC
DAA
UWB sistemi v motornih
in železniških vozilih:
SC57
nespecifične naprave kratkega dosega
UWB
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
TLPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC89
302 372
SRD
naprave za širokopasovni prenos podatkov
RLAN:
2005/513/EC
2007/90/EC
SC H01
301 893
SRD
naprave za širokopasovni prenos podatkov
RLAN:
2005/513/EC
2007/90/EC
SC54
SC H01
301 893

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Samo za zaprte prostore

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

RLAN ne sme zahtevati zaščite in ne sme
povzročati motenj.
Samo za zaprte prostore

RLAN ne sme zahtevati zaščite in ne sme
povzročati motenj.
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RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

5 725 MHz – 5 875 MHz

5 795 MHz – 5 815 MHz

6 000 MHz – 8 500 MHz

6 000 MHz – 9 000 MHz

8 500 MHz – 9 000 MHz

8 500 MHz – 10 600 MHz

9 200 MHz – 9 975 MHz

10,5 GHz – 10,6 GHz

13,4 GHz – 14 GHz

SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC43
300 440, 300 674
TTT:
2004/52/EC
SC108
300 674
sledenje, iskanje in zbiranje podatkov
WIA:
ERC/REC 70-03 Dod. 2
EN 303 258
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
TTT:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC H05
300 674
aplikaciije za cestninjenje:
SC134
300 674
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega
..UWB na letalih:
ECC/DEC/(12)03
ERC/REC 70-03 Dod. 1
302 065, 302 500
radiodeterminacijske aplikacije
LPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
ECC/DEC/(11)02
SC H06
302 729
UWB
UWB sistemi v motornih
in železniških vozilih:
2007/131/EC
2009/343/EC
2014/702/EU
(EU) 2017/1438
SC57
302 065, 302 500
SRD
2007/131/EC
2009/343/EC
2014/702/EU
(EU) 2017/1438
302 065, 302 500
nespecifične naprave kratkega dosega
..UWB:
SC H02
UWB
LT2:
SC H02
ECC/REC/(11)10
SRD
UWB
DAA:
2007/131/EC
2009/343/EC
2014/702/EU
(EU) 2017/1438
SC H02
302 065, 302 500
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
TLPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC90
302 372
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
senzorji premikanja in naprave za alarmiranje:
ERC/REC 70-03 Dod. 6
300 440
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
senzorji premikanja in naprave za alarmiranje:
ERC/REC 70-03 Dod. 6
300 440
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
senzorji premikanja in naprave za alarmiranje:
ERC/REC 70-03 Dod. 6
300 440

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

1465

Stran

1466 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1

4
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RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

17,1 GHz – 17,3 GHz

21,65 GHz – 26,65 GHz

24 GHz – 24,250 GHz

24,050 GHz –
24,250 GHz

24,050 GHz –
26,500 GHz

24,050 GHz – 27 GHz

24,075 GHz –
24,150 GHz

24,150 GHz –
24,250 GHz

24,250 GHz –
24,500 GHz

57 GHz – 64 GHz

SRD
radiodeterminacijske aplikacije
GBSAR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC88
300 440
SRD
TTT
avtomobilski radar:
2005/50/EC
2011/485/EU
(EU) 2017/2077
SC52
302 288
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
ERC/REC 70-03 Dod. 1
300 440
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
TTT:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC101
SC102
SC104
302 858
radiodeterminacijske aplikacije
senzorji premikanja in naprave za alarmiranje:
ERC/REC 70-03 Dod. 6
300 440
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
LPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
ECC/DEC/(11)02
SC H07
302 729
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
TLPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC91
302 372
SRD
TTT
radarj na vozilu in infrastrukturi
samo vozila:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC103
302 858
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC27
300 440
SRD
TTT
radarj na vozilu in infrastrukturi:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC111
SC112
SC113
302 288
avtomobilski radar:
ERC/REC 70-03 Dod. 5
302 858
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC126
305 550
radiodeterminacijske aplikacije
TLPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC92
302 372
LPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
ECC/DEC/(11)02
SC127
302 729

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Tx:
24,05 GHz – 24,25 GHz
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RADIJSKA FREKVENCA
RADIO FREQUENCY

Aplikacije

Dodelitev (status) / plačilo
Licencing (status) / Fee

Opomba

57 GHz – 66 GHz

61 GHz – 61,5 GHz

63 GHz – 64 GHz

75 GHz – 85 GHz

76 GHz – 77 GHz

77 GHz – 81 GHz

122 GHz – 123 GHz

244 GHz – 246 GHz

SRD
naprave za širokopasovni prenos podatkov:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC H03
302 567
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC71
305 550
:
ISM:
ITU RR 5.150
SRD
TTT
radarj na vozilu in infrastrukturi::
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC105
302 686
SRD
radiodeterminacijske aplikacije
TLPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC93
302 372
LPR:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
ECC/DEC/(11)02
SC H08
302 729
SRD
železniške aplikacije:
ERC/REC 70-03 Dod. 4
301 091
TTT:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC50
301 091
TTT:
(samo na rotoplanih)
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC50
EN 303 360
SRD
TTT
avtomobilski radar:
2004/545/EC
SC53
302 264
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC107
305 550
:
ISM:
ITU RR 5.138
SRD
nespecifične naprave kratkega dosega:
2006/771/EC
(EU) 2017/1483
SC62
305 550
:
ISM:
ITU RR 5.138

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

ZP (P) / FF1

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"
brezODRF (S) / "0"

brezODRF (S) / "0"

Stran

1467

Priloga: B) Kratice

Stran

1468 /

Št.
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B) Kratice:
KRATICA /
ABBREVIATION
AES
AGA
AIS
ALD
AM
ATC
BBDR
BMA
BWA, BFWA
BSS
CB
CEPT
CGC
Ch
CRS
DA2GC
DAA
DAB
DCF
DCS 1800
DECT
DME
DMO
DRM
DSC
Du
DVB-T
DVB-T2
EAS
ECC
EESS
ELT
ENG/OB
EPIRBs
ESOMPs
ESV
FB
FDD
FM
GBSAR
GMDSS
GOC/ROC
GPR
GSM
GSM-R
GSO
HAPS
HDTV
HDFS
HDFSS
HEST
ILS
IMT
ITS
ISM
ITU
ITU-R

OPIS / DESCRIPTION

SLOVENSKI OPIS / SLOVENE DESCRIPTION

Aircraft Earth Station
Air-Ground-Air
Automatic Identification and Surveillance
Assistive Listening Devices
Amplitude modulation
Air Traffic Control
Broad Band Disaster Relief
Building Material Analysis
Broadband Wireless Access systems
Broadcasting Satellite Service
Citizen Band
European conference of postal and
telecommunications administrations
Complementary Ground Component
Channel width
Central Radio Station
Direct Air-to-Ground Communications
Detect And Avoid
Digital Audio Broadcasting
Data Communication Function
Digital Cellular System at 1800 MHz
Digital Enhanced (European) Cordless
telecommunication
Distance Measurement Equipment
Direct Mode Operation
Digital Radio Mondiale
Digital selective calling
Tx/Rx separation
Digital Video Broadcasting Terrestrial
Digital Video Broadcasting – Second
Generation Terrestrial
Electronic Article Surveillance
Electronic Communications Committee
Earth Exploration-Satellite Service
Emergency locator transmitter
Electronic News Gathering / Outside
Broadcasting
Emergency position Indicating Radio
Beacons
Earth stations on mobile platforms
Earth Stations on board Vessels
Base station
Frequency Division Duplex
Frequency Modulation
Ground Based Synthetic Aperture Radar
Global Maritime Distress and Safety
System
General
/
Restricted
Operator's
Certificate
Ground Probing Radar
Global
System
for
Mobile
communications
GSM for Railway
Geostationary-satellite orbit
High Altitude Platform Station
High Definition Television
High Density Fixed Service
High Density Fixed Satellite Service
High E.i.r.p. Satellite Terminals
Instrument Landing System
International
Mobile
Telecommunications
Intelligent Transport Systems
Industrial,
Scientific
and
Medical
applications
International Telecommunication Union
ITU – Radiocommunications sector

zemeljska postaja na letalu
zveza zrak-zemlja-zrak
avtomatična identifikacija in nadzor
podporni slušni pripomočki
amplitudna modulacija
vodenje zračnega prometa
širokopasovni radijski sistem za zaščito in reševanje
Analiza materialov v objektih
Širokopasovni brezžični dostopovni sistemi
radiodifuzna satelitska storitev
občanski pas
Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih
uprav
komplementarna talna komponenta
razmak med kanali
centralna radijska postaja
neposredna komunikacija zrak-zemlja
odkrivanje in izogibanje
digitalna zvokovna radiodifuzija
funkcija podatkovnih komunikacij
digitalni mobilni sistem na 1800 MHz
digitalne
izboljšane
(evropske)
brezvrvične
telekomunikacije
oprema za merjenje razdalj
neposredno obratovanje
svetovni digitalni radio
digitalni selektivni klic
dupleksni razmik
prizemna digitalna video radiodifuzija
prizemna digitalna video radiodifuzija – druga generacija
elektronski nadzor artiklov
elektronski komunikacijski komite
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
oddajnik signala na kraju nesreče
novinarstvo, poročanje / izven pasov za radiodifuzijo
pomorski javljalniki kraja nuje
zemeljske postaje na mobilnih ploščadih
zemeljska postaja na plovilu
bazna postaja
frekvenčni multipleks
frekvenčna modulacija
talni radar
globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem
splošni/ omejeni certifikat (spričevalo) za operaterje
radar za meritve v tleh
globalni sistem (digitalni) za mobilne komunikacije
GSM za železniške aplikacije
položaj (orbita) geostacionarnih satelitov
postaja na platformi na veliki višini
televizija velike razločljivosti
fiksne povezave velike gostote
fiksne satelitske povezave velike gostote
satelitski terminali z visokim e.i.r.p.
instrumentni pristajalni sistem
mednarodne (digitalne) mobilne telekomunikacije
pametni transportni sistemi
Industrijska, znanstvena in medicinska uporaba
Mednarodna telekomunikacijska zveza
ITU – radiokomunikacijski sektor

Uradni list Republike Slovenije
ITU RR
JTIDS/MIDS
LAES
LDC
LEST
LORAN C
LPR
LT2
M2M
MBANS
MBR
MCA
MCV
MFCN
MGWS
ML
MLS
MMDS
MSI
MWS
NAVTEX
NGSO
ODC
PAMR
PLB
PMR
PMR 446
PPDR
PMSE
PR 27
RFID
RLAN
ROES
Rx
SAB
SAP
SAR
SDL
SIT
SUT
SNG/OB
S-PCS
SRD
SSR
TACAN
T-DAB
TDD
TETRA
TLPR
TTT
TRA-ECS
TS
TV
Tx
UAS

ITU – Radio Regulations
Joint Tactical Information Distribution
System / Multifunctional Information
Distribution System
Location
tracking
application
for
emergency and disaster situations
Low Duty Cycle
Low E.i.r.p. Satellite Terminals
Radionavigation System
Level Probing Radar
UWB Location Tracking Systems TYPE
2

machine-to-machine

Medical Body Area Network Systems
Maritime Broadband Radio
Mobile Communications on Board
Aircraft
Mobile communications on board
vessels
Mobile/Fixed Communications Networks
Multiple Gigabit Wireless system
mobile station
Microwave Landing System
Multimedia
Multipoint
Distribution
System
Maritime Safety Information
Multimedia Wireless System
Narrow-band direct-printing telegraphy
system for transmission of navigational
and meteorological warnings
Non-geostationary-satellite orbit
Object Discrimination and
Characterisation
Public Access Mobile Radio
Personal Locator Beacon
private mobile radio
private mobile radio in frequency band
446 – 446.1 MHz
Public Protection and Disaster Relief
Programme Making and Special Events
Citizen Band (CB)
Public radio
Radio
Frequency
Identification
Applications
Radio Local Area Network
Receive Only Earth Station
Receiver
Service Ancillary to Broadcasting
services ancillary to programme making
Search and Rescue
Supplemental Downlink
Satellite Interactive Terminal
Satellite User Terminal
Satellite News Gathering
Satellite
Personal
Communication
System
Short Range Devices
Secondary Surveillance Radar
Tactical Air Navigation System
Terrestrial Digital Audio Broadcasting
time division multiplex
terrestrial enhanced trunked radio
Tank Level Probing Radar
Transport and Traffic Telematics
Terrestrial radio applications capable of
providing electronic communications
services
Terminal Station
Television
Transmitter
Unmanned aircraft systems

Št.

10 / 21. 2. 2018 /

Stran

ITU – Pravilnik o radiokomunikacijah
skupni taktično informacijski distribucijski sistem /
večfunkcijski informacijsko distribucijski sistem
aplikacije za sledenje v nujnih primerih in nesrečah
nizki obratovalni ciklus
satelitski terminali z nizkim e.i.r.p.
radionavigacijski sistem LORAN C
radar za ugotavljanje ravni tekočine
UWB sistemi za sledenje TIP 2

komunikacije stroj–stroj

Medicinska omrežja za merjenje parametrov človeškega
telesa
Pomorski širokopasovni radio
mobilne komunikacije na krovu zrakoplova
Mobilne komunikacije na palubi plovil
mobilno/fiksna komunikacijska omrežja
večstoritveni gigabitni brezžični sistemi
mobilna postaja
mikrovalovni pristajalni sistem
večpredstavnostni večtočkovni distribucijski sistem
pomorska varnostna informacija
večpredstavnostni brezžični sistem
Ozkopasovna neposredno pisalna telegrafska oprema
za sprejemanje meteoroloških ali navigacijskih informacij
negeostacionarna satelitska tirnica (orbita)
objektna diskriminacija in karakterizacija
javne mobilne radiokomunikacije
osebni javljalnik lokacije
zasebne mobilne radiokomunikacije
zasebne mobilne radiokomunikacije v radiofrekvenčnem
pasu 446 – 446,1 MHz
sistem za zaščito in reševanje
izdelava programov in posebni dogodki
občanski pas (CB), javne radiokomunikacije
radiofrekvenčna identifikacija
radijsko lokalno omrežje
sprejemna zemeljska postaja
Sprejemnik
pomožne storitve za radiodifuzijo
pomožne storitve za izdelavo programov
iskanje in reševanje
dodatne navzdolnje povezave
satelitski interaktivni terminal
satelitski uporabniški terminali
satelitska postaja za novinarstvo
sistem satelitskih osebnih komunikacij
naprave kratkega dosega
sekundarni nadzorni radar
taktični letalski navigacijski sistem
prizemna digitalna zvokovna radiodifuzija
časovni multipleks
prizemni snopovni radio
Radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih
telemetrični sistem
transportna in prometna telematika
Prizemni sistemi, ki lahko zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve
terminalna postaja
televizija (analogna video radiodifuzija)
oddajnik
zrakoplovni sistemi brez posadke
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UTRA
UWB
VLBI

Union Internationale des Chemins de fer
Ultra Low Power wireless medical
capsule endoscopy
universal mobile telecommunications
system
UMTS Terrestrial Radio Access
Ultra wideband
Very Long Baseline Interferometry

VOR
VSAT
VTS
WAS
WIA
WPR
Za-Re
ZEKom-1

VHF Omnidirectional Radio Range
Very Small Aperture Terminal
Vessel Traffic System (Radar)
Wireless Access System
Wireless Industrial Applications
Wall Probing Radar
Search and Rescue System
Electronic Communications Act

UMTS

Uradni list Republike Slovenije
Mednarodna železniška zveza
Medicinske naprave ultra male moči za brezžično
kapsulno endoskopijo
univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G)
prizemni radijski dostop za UMTS
ultra širokopasovni
interferometrija z veliko osnovnico (razdaljo) med
radioteleskopi
visokofrekvenčno vsesmerno radijsko območje
satelitski terminal z manjšo anteno
radarji za nadzor ladijskega prometa
brezžični dostopovni sistem
brezžične aplikacije v industriji
radar za meritev v steni
Radijski sistem "Zaščita in reševanje"
Zakon o elektronskih komunikacijah

Priloga: C) Uporabljeni dokument
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C) Uporabljeni dokument:
C.1

Slovenski dokumenti (http://www.akos-rs.si):

C.1.1. Zakon in podzakonski akti:
1.

2.

3.

4.

OZNAKA / LABEL
ZEKom-1
(Uradni list RS, št.

NASLOV / TITLE
Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15, 40/17
ZEKom-1-NPB5

40/17

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1C
Ur. l. RS, št. 40/17
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2002

81/15

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)
Ur. l. RS, št. 81/15
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123612

odl. US
54/14

Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih
komunikacijah št. U-I-65/13
Ur. l. RS, št. 54/14 - odl. US
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/20142388

ZIN-B
40/14

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)
Ur. l. RS, št. 40/14 - ZIN-B
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/20141619

ZEKom-1A
110/13

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)
Ur. l. RS, št. 110/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/115694

ZEKom-1
109/12

Zakon o elektronskih komunikacijah
Ur. l. RS, št. 109/12
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/111442
Ur. l. RS, št. 69/13, 1/17
URRS

Uredba RRS
Uradni list RS, št.
1/17

Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/129206

69/13

Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
UL RS, št. 69/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114306
Ur. l. RS, št. 61/05

DU
Uradni list RS, št.
61/05
Pravilnik o RTTE
Uradni list RS, št.
3/16

Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe
UL RS, št. 61/05
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/56814
UL RS, št. 3/16
Pravilnik o radijski opremi
UL RS, št. 3/16
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/125069

Stran
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Plačila za uporabo
frekvenc

UL RS, št. 30/13, popr. 33/13 in 40/13, 81/14, 21/16, 63/16
UPB

Uradni list RS, št.
63/16

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo
radijskih frekvenc
UL RS, št. 63/16
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/127850

21/16

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo
radijskih frekvenc
UL RS, št. 21/16
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/125742

81/14

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo
radijskih frekvenc
UL RS, št. 81/14
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/119425

40/13

Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
UL RS, št. 40/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113215

33/13

Popravek Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
UL RS, št. popr. 33/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112906

30/13

Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
UL RS, št. 30/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112661

SpA PURF RAS
Uradni list RS, št.
68/13

UL RS, št. 68/13
Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in
radioamaterski satelitski storitvi
UL RS, št. 68/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114276

SpA RDS
Uradni list RS, št.
67/15

UL RS, št. 67/15

SpA BCMod
Uradni list RS, št.
44/13

UL RS, št. 44/13

Splošni akt o uporabi sistema RDS in identifikaciji v DAB omrežjih
UL RS, št. 67/15
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123100

Splošni akt o omejitvah signalov analognih zvokovnih radiodifuznih postaj
UL RS, št. 44/13
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/113317

C.1.2. Navodila za vloge (http:// http://www.akos-rs.si/radijski-spekter):
1.
2.
3.
4.

OZNAKA / LABEL
brezODRF
brezODRF-T
ZEKom-1&38
BC

5.

FZ

6.
7.
8.
9.
10.

SAT
SNG
MZ
ZP
LP

NASLOV / TITLE
Splošna odobritev v skladu z 31. členom ZEKom-1
Splošna odobritev v skladu z 31. členom ZEKom-1 samo za terminal pri končnem uporabniku
Javni razpis v skladu z 38. členom ZEKom-1
Navodila:
Analogni radio
Digitalna radijska omrežja
Digitalna TV Omrežja
Vloga za uporabo frekvenc na fiksni lokaciji:
točka – točka
točka – več točk
telemetrija
radionavigacija
radar
obalna postaja
postaja na letališčih
itd.
Vloga za uporabo frekvenc za zemeljsko postajo
Vloga za uporabo frekvenc za SNG/OB
Vloga za mobilne radijske zveze
Vloga za dovoljenje za letalsko radijsko postajo
Vloga za dovoljenje za ladijsko radijsko postajo

Uradni list Republike Slovenije
11.
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Vloga za radioamatersko dovoljenje

C.1.3. Letna plačila za frekvence/ Annual frequency fee (Plačila za uporabo frekvenc):
1.
2.

OZNAKA / LABEL
"0"
FF1

3.

FF2

4.

BCE

OPIS
brez plačila
Fiksni faktor:
število točk = 60 / odločbo
Fiksni faktor:
število točk = 600 / odločbo
število točk = B x C x E
B:
≤ 470 MHz
> 470 MHz ≤ 960 MHz
> 960 MHz ≤ 2.300 MHz
> 2.300 MHz ≤ 5.000 MHz
> 5.000 MHz ≤ 10.000 MHz
> 10.000 MHz ≤ 17.700 MHz
> 17.700 MHz ≤ 27.500 MHz
> 27.500 MHz ≤ 40.000 MHz
> 40.000 MHz

10
3
1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0,01

C:
širina kanala / 25 kHz
E:
področje pokrivanja
– za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Republike Slovenije: E = 50;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 130 občin: E = 25;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 65 občin: E = 10;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 5 občin: E = 5;
– za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10;
– za usmerjeno zvezo (točka – točka): E = 1;
– za uporabo radijskih frekvenc nad 2 000 MHz v času prireditev ne glede na področje uporabe:
E=1
- za uporabo radijskih frekvenc za BWA in MMDS: E = 15 x 10-6 x P
P = število prebivalcev
5.

BCF

6.

BCR

Radiodifuzija – Fiksni faktor:
število točk = 700 / odločbo
Radiodifuzija – FM radio:
število točk = 628 x D(1) x D(2)
D(1) (področje pokrivanja – teritorij):
≤ 50 km2
0,5
> 50 km2 ≤ 200 km2
0,75
> 200 km2 ≤ 600 km2
1
> 600 km2 ≤ 1500 km2
1,5
> 1500 km2 ≤ 2500 km2
2
> 2500 km2 ≤ 5000 km2
3
> 5000 km2
6
D(2) (mestna območja):
Ljubljana
Maribor
Celje
Kranj
Novo mesto
Koper – Capodistria
Velenje

7.

5,0
2,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2

BCTVVHF

Digitalna radiodifuzija
število točk = 500 + 300 x D(3) x D(4)

BCTVUHF

število točk = 500 + 215 x D(3) x D(4)

BCRVHF

število točk = 500 + 100 x D(3) x D(4)
D(3):
širina kanala / 1 MHz
D(4) (področje pokrivanja – prebivalci):
stokratna vrednost razmerja med prebivalci, zajetimi z območjem pokrivanja in vsemi prebivalci
Republike Slovenije
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C.1.4. Posebni tehnični pogoji / Special technical condition:
1.

C.2

OZNAKA / LABEL
MMDS / BSS

OPIS

Satelitski sprejem je zaščiten v smereh sprejema satelita v skladu z ITU pravilnikom o
radijskih komunikacijah (Radio Regulations; v nadaljevanju ITU RR), AP30, aneks 3,
poglavje 2;

Največja dovoljena vrednost PFD zaradi oddajanja signala MMDS, oziroma BWA, na
meji Republike Slovenije ne sme biti presežena v skladu z ITU RR - AP30;

vrednost neželenih oddajanj (ang. spurious emission) mora ustrezati priporočilu
ERC 74-01 (aneks 1, tabela 1.1, točka 1.1), vrednost sevanj izven kanala (ang. Outof-band emissions) pa priporočilu ECC/REC (02)05;

V ostalih smereh je največja dovoljena vrednost PFD izven separacijske razdalje
enaka - 84 dB(W/(m2 x 27 MHz)), znotraj separacijske razdalje pa je ta vrednost
lahko presežena. Separacijska razdalja je odvisna od višine oddajne antene sistema
MMDS oziroma BWA skupaj z nadmorsko višino in glede na EIRP oddajnika.
Največja dovoljena vrednost EIRP je 35 dBm. Znotraj separacijske razdalje sme biti
zelo malo satelitskih sprejemnikov oziroma potencialnih uporabnikov satelitskega
sprejema. Tem uporabnikom je potrebno zagotoviti nemoten satelitski sprejem.

Mednarodni sporazumi:
OZNAKA / LABEL

NASLOV / TITLE

SLOVENSKI
OPIS
/
SLOVENE
DESCRIPTION
NATO Joint Civil and Military Frequency NATO skupni civilno / vojaški sporazum o
Agreement (NJFA), 2014
uporabi frekvenc (NJFA), 2014

1.

NJFA 2014

2.

GE'75
Regional Administrative LF/MF Broadcasting
(Uradni list RS, št. Conference (Regions 1 and 3), Geneva, 1975
MP19/93)
Regional agreement concerning the use by the
broadcasting service of frequencies in the
medium frequency bands un Region 1 and 3
and the low frequency bands in Region 1
http://www.itu.int

3.

4.

Območna administrativna LM/MF radiodifuzna
konferenca (Regija 1 in 3), Ženeva, 1975
Območni sporazum, ki se nanaša na uporabo
frekvenc v radiodifuzni službi v območju
hektometrskih valov v regijah 1 in 3 v območjih
kilometrskih valov v regiji 1
http://www.uradnilist.si/_pdf/1993/Mp/m1993065.pdf#!/m199306
5-pdf
http://www.itu.int

Regional Agreement relating to the Use of the Območni sporazum o uporabi pasu 87,5 –
GE'84
(Uradni list RS, št. Band 87.5 - 108 MHz for FM Sound 108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo
Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3), (Območje 1 in del Območja 3), Ženeva, 1984
MP5/97)
Geneve, 1984

GE'85

http://www.uradnilist.si/_pdf/1997/Mp/m1997019.pdf#!/m199701
9-pdf

http://www.uradnilist.si/_pdf/1997/Mp/m1997019.pdf#!/m199701
9-pdf

Final Acts of the Regional Administrative
Radio Conference for the planning of the MF
Maritime Mobile and Aeronautical
Radionavigation Services (Region 1)
Geneva, 1985

Sklepne listine regionalne konference uprav za
planiranje srednjevalovnih pomorskih in
zrakoplovnih radionavigacijskih storitev (Regija
1), Ženeva, 1985

http://www.itu.int

http://www.itu.int

Uradni list Republike Slovenije
5.

GE'06
Final
Acts
of
the
Regional
(Uradni list RS, št. Radiocommunication Conference for planning
MP06/13)
of the digital terrestrial broadcasting service in
parts of Regions 1 and 3, in the frequency
bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC06)
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Sklepne listine Regionalne konference o
radiokomunikacijah za planiranje digitalnih
prizemeljskih radiodifuznih storitev v Regijah 1
in 3 v frekvenčnih pasovih 174 – 230 MHz in
470 – 862 MHz (RRC'06)

Final
Acts
of
the
Regional Sklepne listine Regionalne konference o
Radiocommunication Conference for the radiokomunikacijah za revizijo sporazuma
revision of the Stockholm 1961 Agreement Stockholm 1996 (RRC-06-Rev.ST61)
(RRC-06-Rev.ST61)
Sklepne listine Regionalne konference o
Final
Acts
of
the
Regional radiokomunikacijah za revizijo sporazuma
1989
(RRC-06-Rev.GE89)
Radiocommunication Conference for the Ženeva
revision of the Geneva 1989 Agreement (RRC- Ženeva 2006
06-Rev.GE89)
http://www.uradniGeneva, 2006
list.si/_pdf/2013/Mp/m2013030.pdf#!/m201303
0-pdf
http://www.uradnilist.si/_pdf/2013/Mp/m2013030.pdf#!/m201303
0-pdf
6.

ITU RR

ITU Radio Regulations, Edition of 2016
http://www.itu.int

C.3

ITU Pravilnik o radiokomunikacijah, izdaja
2016
http://www.itu.int

EU dokumenti (http://eur-lex.europa.eu/):

C.3.1 Direktive EU
1.

OZNAKA
(EU) 2015/1535

NASLOV
Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi
postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve
informacijske družbe
(UL L 241, 17. 9. 2015, str. 1-15)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?qid=1510657018671&uri=CELEX%3A32015L1535

2.

2014/53/EU (RED)

Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji
zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive
1999/5/ES
(Besedilo velja za EGP)
UL L 153, 22.5.2014, str. 62–106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1455008328305&uri=CELEX:32014L0053

3.

2009/140/EC

Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi
direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in
storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav
ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih
komunikacijskih omrežij in storitev (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 337, 18.12.2009, str. 37–69)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32009L0140&qid=1455008478879&rid=1

4.

2009/114/EC

Direktiva 2009/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o
spremembi Direktive Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za
usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v
Skupnosti (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 274 20.10.2009 str. 25-27)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32009L0114&qid=1455008666179&rid=1

5.

2004/52/EC

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti
elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti
(Besedilo velja za EGP)
(UL L 166, 30.4.2004, str. 124)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32004L0052&qid=1455008694808&rid=1

6.

2002/21/EC

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem
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regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva)
(OJ L 108, 24.4.2002, str. 33–50)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32002L0021&qid=1455009055609&rid=1
7.

2002/20/EC

Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi
elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi)
(OJ L 108, 24.4.2002, str. 21–32)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32002L0020&qid=1455009080167&rid=1

8.

1999/5/EC
RTTE

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/5/EC z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi in o vzajemnem priznavanju njune skladnosti ter
spremembe Direktive
(OJ L 91, 7.4.1999, str. 10–28)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:31999L0005&qid=1455009134511&rid=1

9.

91/287/EEC

Direktiva Sveta 91/287/EEC z dne 03.06.1991 o frekvenčnem pasu, ki ga je treba določiti za
usklajeno uvajanje digitalnih evropskih brezžičnih telekomunikacij (DECT) v Skupnosti
(OJ L 144 08.06.1991 str. 45)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:31991L0287&qid=1455009166533&rid=1

10.

87/372/EEC

Direktiva Sveta 87/372/EEC z dne 25.06.1987 o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za
usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v
Skupnosti
(OJ L 196 17.07.1987 str. 85) (OJ L 001 03.01.1994 str. 418)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:31987L0372&qid=1455009212001&rid=1

C.3.2 Sklepi EU
1.

OZNAKA

2017/107/SI

MASLOV
Objava v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=107

2.

(EU) 2017/2077

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2077 z dne 10. novembra 2017 o spremembi Odločbe
Komisije 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno
omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (notificirano pod
dokumentarno številko C(2017) 7374) (Besedilo velja za EGP. )
(UL L 295, 14.11.2017, str. 75–76)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2077&qid=1511523653776

3.

(EU) 2017/1483

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1483 z dne 8. avgusta 2017 o spremembi Odločbe
2006/771/ES o harmonizaciji radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega in o
razveljavitvi Odločbe 2006/804/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5464)
(Besedilo velja za EGP. )
(UL L 214, 18.8.2017, str. 3–27)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&qid=1505121304512

4.

(EU) 2017/1438

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1438 z dne 4. avgusta 2017 o spremembi Odločbe
2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki
uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 5456)
(Besedilo velja za EGP. )
(UL L 205, 8.8.2017, str. 89–90)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1438&qid=1505214870199

5.

(EU) 2017/899

Sklep (EU) 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o uporabi
frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji
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(UL L 138, 25.5.2017, str. 131–137)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&qid=1505214275848
6.

(EU) 2017/191

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/191 z dne 1. februarja 2017 o spremembi Sklepa
2010/166/EU, da se uvedejo nove tehnologije in frekvenčni pasovi za storitve mobilne
komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji (notificirano pod dokumentarno številko
C(2017) 450) (Besedilo velja za EGP. )
(UL L 29, 3.2.2017, str. 63–68)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1486731746815&uri=CELEX:32017D0191

7.

(EU) 2016/2317

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2317 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Odločbe
2008/294/ES in Izvedbenega sklepa 2013/654/EU za poenostavitev izvajanja mobilne
komunikacije na krovu letala (storitev MCA) v Evropski uniji (notificirano pod dokumentarno
številko C(2016) 8413) (Besedilo velja za EGP )
(OJ L 345, 20.12.2016, str. 67–71)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1482240293754&uri=CELEX:32016D2317

8.

(EU) 2016/687

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/687 z dne 28. aprila 2016 o harmonizaciji frekvenčnega
pasu 694–790 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo brezžične širokopasovne
elektronske komunikacijske storitve in za prožno nacionalno uporabo v Uniji (notificirano pod
številko dokumenta C(2016) 2268) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 118, 4.5.2016, str. 4–15)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1463139633749&uri=CELEX:32016D0687

9.

(EU) 2016/537

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/537 z dne 5. aprila 2016 o omejeni objavi sklica na
standard EN 50566:2013 za zahteve za prikaz skladnosti radiofrekvenčnih polj, ki jih sevajo
ročne in na telo pripete brezžične komunikacijske naprave, ki jih uporablja prebivalstvo (30
MHz–6 GHz) v skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu
Evropske unije (Besedilo velja za EGP)
(UL L 89, 6.4.2016, str. 17–19)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1482321123641&uri=CELEX:32016D0537

10.

(EU) 2016/339

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339 z dne 8. marca 2016 o uskladitvi frekvenčnega pasu
2010–2025 MHz za prenosne ali mobilne brezžične video povezave in brezžične kamere, ki se
uporabljajo za izdelavo programov in posebne dogodke (notificirano pod dokumentarno številko
C(2016) 1197) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 63, 10.3.2016, str. 5–8)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1463139633749&uri=CELEX:32016D0339

11.

(EU) 2015/750

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maj 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu
1452 MHz–1492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 3061) (Besedilo velja
za EGP)
(OJ L 119, 12.5.2015, str. 27–31)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32015D0750&qid=1455009295961&rid=1

12.

2014/702/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. oktobra 2014 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o
dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja
širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7083)
(OJ L 293, 9.10.2014, str. 48–56)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32014D0702&qid=1455009334401&rid=1

13.

2014/641/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. septembra 2014 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo
radiofrekvenčnega spektra za brezžično avdioopremo za izdelavo programov in posebne
dogodke v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 6011) Besedilo velja za EGP
(OJ L 263, 3.9.2014, str. 22–23)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32014D0641&qid=1455009367252&rid=1

14.

2014/276/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 2. maja 2014 o spremembi Odločbe 2008/411/ES o uskladitvi
frekvenčnega pasu 3400 – 3800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo
elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2798)
Besedilo velja za EGP
(OJ L 139, 14.5.2014, str. 18–25)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32014D0276&qid=1455009399737&rid=1

15.

2013/654/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. novembra 2013 o spremembi Odločbe 2008/294/ES, da se
vključijo dodatne dostopovne tehnologije in frekvenčni pasovi za mobilne komunikacijske
storitve na letalih (storitve MCA) (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7491)
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Besedilo velja za EGP
(OJ L 303, 14.11.2013, str. 48–51)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32013D0654&qid=1455009449631&rid=1
16.

2013/638/EU

Sklep Komisije z dne 12. avgusta 2013 o bistvenih zahtevah glede pomorske
radiokomunikacijske opreme, namenjene uporabi na plovilih, ki niso zajeta s konvencijo SOLAS,
in sodelovanju v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5185)
(OJ L 296, 7.11.2013, str. 22–23)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32013D0638&qid=1455009478155&rid=1

17.

2013/195/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. aprila 2013 o določitvi praktične ureditve, enotnih formatov in
metodologije za inventar radijskega spektra, vzpostavljenega s Sklepom št. 243/2012/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra
(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2235)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 113, 4.2013, str. 18–21)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32013D0195&qid=1455010786602&rid=2

18.

(EU) 965/2012

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih
postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta
(UL L 296, 25.10.2012, str. 1–148)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1516258345147&uri=CELEX:32012R0965

19.

2012/688/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. novembra 2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1920–1980
MHz in 2110–2170 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske
storitve v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7697) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 307, 7.11.2012, str. 84–88)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32012D0688&qid=1455010831863&rid=1

20.

243/2012/EU/RSPP

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi
večletnega programa politike radijskega spektra (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 81, 21.3.2012, str. 7–17)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32012D0243&qid=1455010873871&rid=1

21.

2011/667/EU

Sklep Komisije z dne 10. oktobra 2011 o načinih za usklajeno uporabo pravil o izvrševanju v
zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3) Odločbe št. 626/2008/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7001)
Besedilo velja za EGP
(UL L 265, 11.10.2011, str. 25–27)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32011D0667&qid=1455010905464&rid=1

22.

2011/485/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. julija 2011 o spremembi Odločbe 2005/50/ES o uskladitvi
radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme
avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko
C(2011) 5444) Besedilo velja za EGP
(OJ L 198, 30.7.2011, str. 71–72)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32011D0485&qid=1455010932138&rid=1

23.

2011/251/EU

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o
usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko
zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod
dokumentarno številko C(2011) 2633) Besedilo velja za EGP
(OJ L 106, 27.4.2011, str. 9–10)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32011D0251&qid=1455010955342&rid=1

24.

2010/267/EU

Sklep Komisije z dne 6. maja 2010 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo frekvenčnega
pasu 790–862 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Evropski uniji zagotavljajo elektronske
komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2923)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 117, 11.5.2010 , str. 95–101)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32010D0267&qid=1455010996550&rid=1
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25.

2010/166/EU

Sklep Komisije z dne 19. marca 2010 o usklajenih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za mobilne komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji (notificirano pod
dokumentarno številko C(2010) 1644) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 72, 20.3.2010, str. 38–41)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32010D0166&qid=1455011017011&rid=1

26.

2009/766/EC

Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1
800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske
storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7801) (Besedilo velja za
EGP) (2009/766/ES)
(OJ L 274, 20.10.2009, str. 32–35)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32009D0766&qid=1455011042736&rid=1

27.

2009/449/EC

Odločba Komisije z dne 13. maja 2009 o izbiri obratovalcev vseevropskih sistemov, ki
zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009)
3746) (2009/449/ES)
(OJ L 149, 12.06.2009, str. 65–68)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32009D0449&qid=1455011070577&rid=1

28.

2009/343/EC

Odločba Komisije z dne 21. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za
usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno
tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2787) (Besedilo velja za EGP )
(OJ L 105, 25.4.2009, str. 9–13)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32009D0343&qid=1455011092807&rid=2

29.

2008/671/EC

Odločba Komisije z dne 5. avgusta 2008 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v
frekvenčnem pasu 5875–5905 MHz za varnostne aplikacije inteligentnih transportnih sistemov
(ITS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4145) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 220, 15.8.2008, str. 24–26)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32008D0671&qid=1455011142653&rid=1

30.

626/2008/EC

Odločba št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in
odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 172, 2.7.2008, str. 15–24)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32008D0626&qid=1455011166101&rid=1

31.

2008/477/EC

Odločba Komisije z dne 13. junija 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2500–2690 MHz za
prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2625)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 1163, 24.6.2008, str. 37–41
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32008D0477&qid=1455011192392&rid=1

32.

2008/411/EC

Odločba Komisije z dne 21. maja 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za
prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1873)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 144, 4.6.2008, str. 77–81)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32008D0411&qid=1455011226752&rid=1

33.

2008/295/EC

Priporočilo Komisije z dne 7. aprila 2008 o odobritvi mobilnih komunikacijskih storitev na letalu
(storitev MCA) v Evropski skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1257)
(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 98, 10.4.2008, str. 19–23)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32008H0295&qid=1455011276598&rid=7

34.

2008/294/EC

Odločba Komisije z dne 7. aprila 2008 o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje
mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 98, 10.4.2008, str. 24–27)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32008D0294&qid=1455011334103&rid=1
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35.

2007/344/EC

Odločba Komisije z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra
v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2085) Besedilo velja za EGP.
(OJ L 129, 17.5.2007, str. 67–70)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32007D0344&qid=1455011364983&rid=1

36.

2007/131/EC

Odločba Komisije z dne 21. februarja 2007 o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega
spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod
dokumentarno številko C(2007) 522) (Besedilo velja za EGP).
(OJ L 55, 23.2.2007, str. 33–36)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32007D0131&qid=1455011391052&rid=2

37.

2007/98/EC

Odločba Komisije z dne 14. februarja 2007 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnih
pasovih 2 GHz za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (notificirano pod
dokumentarno številko C(2007) 409)( Besedilo velja za EGP).
(OJ L 43, 15.2.2007, str. 32–34)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32007D0098&qid=1455011421913&rid=2

38.

2007/90/EC

Odločba Komisije z dne 12. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2005/513/ES o usklajeni
uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopnih
sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2007) 269)( Besedilo velja za EGP).
(OJ L 41, 13.2.2007, str. 10–10)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32007D0090&qid=1455011443177&rid=3

39.

2006/771/EC

Odločba Komisije z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav
kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5304) (Besedilo velja za
EGP)
(OJ L 312, 11.11.2006, str. 66–70)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32006D0771(01)&qid=1455011511375&rid=2

40.

2005/631/EC

Odločba Komisije z dne 29. avgusta 2005 glede bistvenih zahtev iz Direktive 1999/5/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, ki javljalnikom položaja Cospas-Sarsat zagotavljajo dostop do
službe za nujne primere (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3059) (Besedilo velja
za EGP)
(OJ L 225, 31.8.2005, str. 28–28)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32005D0631&qid=1455011549036&rid=1

41.

2005/513/EC

Odločba Komisije z dne 11. julija 2005 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem
pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji
(WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2467)(Besedilo velja za EGP)
(OJ L 187 19.07.2005 str. 22)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32005D0513&qid=1455011569740&rid=1

42.

2005/53/EC

Odločba Komisije z dne 25.01.2005 o uporabi člena 3(3)e) Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 1999/5/EC za radijsko opremo, namenjeno vključevanju v sistem avtomatične
identifikacije (AIS). (Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 110) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 022 26.01.2005 str. 14)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32005D0053&qid=1455011591830&rid=2

43.

2005/50/EC

Odločba Komisije z dne 17.01.2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za
časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti.
(Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 34) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 021 25.01.2005 str. 15)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32005D0050&qid=1455011617843&rid=2

44.

2004/545/EC

Odločba Komisije z dne 08.07.2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za
uporabo opreme za avtomobilske radarje kratkega dosega (Notificirana pod dokumentno
številko K(2004) 2591) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 241 13.07.2004 str. 66)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32004D0545&qid=1455011640908&rid=1

45.

676/2002/EC

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru
za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru)
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(OJ L 108, 24.4.2002, str. 1–6)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32002D0676&qid=1455011697792&rid=1
46.

2001/148/EC

Odločba komisije z dne 21.02.2001 o uporabi člena 3(3((e) Direktive za lavinske žolne.
(Notificirana pod dokumentno številko K(2001) 194) (Besedilo velja za EGP)
(OJ L 055 24.02.2001 str. 65)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32001D0148&qid=1455011730486&rid=2

47.

2000/299/EC

Odločba Komisije z dne 6. aprila 2000 o izhodiščni razvrstitvi radijske opreme in
telekomunikacijske terminalske opreme ter pripadajočih identifikatorjih (notificirana pod
dokumentarno številko K(2000)938) Besedilo velja za EGP
(OJ L 97, 19.4.2000, str. 13–14)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/AUTO/?uri=CELEX:32000D0299&qid=1455011764736&rid=1

C.3.3 Oprema razreda 1 in 2/ Class 1and 2 equipment
http://www.cept.org/ecc/topics/srd-regulations-and-indicative-list-of-equipment-sub-classes
1.
2.

OZNAKA
SC7
SC9

NASLOV
Receive-only radio equipment
Class 1 equipment:

SLOVENSKI OPIS
Sprejemniki
Oprema razreda 1:

SC9a

Radio equipment which can only transmit
under the control of a licensed public mobile
radio network

radijska oprema, ki lahko oddaja samo, če je
pod nadzorom licenciranega javnega
radijskega omrežja

SC9b

Radio equipment which can only transmit
under the control of a licensed non-public
mobile radio network
Class 1 equipment:
Mobile Satellite Service Earth Stations:
1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0 MHz,
1631.5-1634.5 MHz, 1656.5-1660.5 MHz
Class 1 equipment:
Mobile Satellite Service Earth Stations:
10.7-11.7 GHz, 12.5-12.75 GHz, 14.0-14.25
GHz
Class 1 equipment:
Mobile Satellite Service Earth Stations:
1610-1613.5 MHz, 1613.8-1626.5 MHz,
2483.5-2500 MHz
Class 1 equipment:
Mobile Satellite Service Earth Stations:
1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz
Class 1 equipment:
Mobile Satellite Service Earth Stations:
1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0 MHz,
1626.5-1645.5 MHz, 1656.5-1660.5 MHz
Class 1 equipment:
DECT:
1880-1900 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
40.660 - 40.700 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
433.05-434.79 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
2400-2483.5 MHz
Class 1 equipment:
Wideband Data Transmission Systems:
2400-2483.5 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
13.553-13.567 MHz
Class 1 equipment:

radijska oprema, ki lahko oddaja samo, če je
pod nadzorom licenciranega ne-javnega
mobilnega radijskega omrežja
Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v mobilno satelitski storitvi:
1525,0 – 1544,0 MHz, 1555,0 – 1559,0 MHz,
1631,5 – 1634,5 MHz, 1656,5 – 1660,5 MHz
Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v mobilno satelitski storitvi:
10,7 – 11,7 GHz, 12,5 – 12,75 GHz, 14,0 –
14,25 GHz
Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v mobilno satelitski storitvi:
1610 – 1613,5 MHz, 1613.8 – 1626,5 MHz,
2483,5 – 2500 MHz
Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v mobilno satelitski storitvi:
1980 – 2010 MHz, 2170 – 2200 MHz
Oprema razreda 1:
zemeljske postaje v mobilno satelitski storitvi:
1525,0 – 1544,0 MHz, 1555,0 – 1559,0 MHz,
1626,5 – 1645,5 MHz, 1656,5 – 1660,5 MHz
Oprema razreda 1:
DECT:
1880 – 1900 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
40,660 – 40,700 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
433,05 – 434,79 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
2400 – 2483,5 MHz
Oprema razreda 1:
Širokopasovni podatkovni sistemi:
2400 – 2483,5 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
13,553 – 13,567 MHz
Oprema razreda 1:

3.

SC11

4.

SC12

5.

SC14

6.

SC15

7.

SC16

8.

SC18

9.

SC19

10.

SC20

11.

SC21

12.

SC22

13.

SC24

14.

SC25
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15.

SC26

16.

SC27

17.

SC28

18.

SC29

19.

SC30

20.

SC31

21.

SC32

22.

SC33

23.

SC34

24.

SC35

25.

SC36

26.

SC37

27.

SC39

28.

SC40

29.

SC40a
SC40b
SC40c
SC40d
SC40e
SC41

30.

SC42

31.

SC42a
SC42b
SC43

32.

SC44

33.

SC45

34.

SC47

35.

SC48
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Non Specific Short Range Devices incl.
Inductive applications:
26.957 -27.283 MHz
Class 1 equipment:
Radio determination applications:
2400-2483.5 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
24.150-24.250 GHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device
Analogue video applications are excluded:
868.0-868.6 MHz
Class 1 equipment :
Non-Specific Short Range Device
Analogue video applications are excluded:
868.7-869.2 MHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device
Analogue video applications are excluded:
869.4-869.65 MHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device
Audio and video applications are excluded:
869.7-870 MHz
Class 1 equipment:
Alarms:
868.6-868.7 MHz
Class 1 equipment:
Alarms:
869.25-869.3 MHz

nespecifične naprave kratkega dosega
vključno z induktivnimi aplikacijami:
26,957 – 27,283 MHz
Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske aplikacije:
2400 – 2438,5 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
24,150 – 24,250 GHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
analogne video aplikacije so izvzete:
868,0 – 868,6 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
analogne video aplikacije so izvzete:
868,7 – 869,2 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
analogne video aplikacije so izvzete:
869,4 – 869,65 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
avdio in video aplikacije so izvzete:
869,7 – 870 MHz
Oprema razreda 1:
alarmi:
868,6 – 868,7 MHz
Oprema razreda 1:
alarmi:
869,25 – 869,3 MHz

Class 1 equipment:
Alarms:
869.65-869.7 MHz
Class 1 equipment:
Social Alarms:
869.2-869.25 MHz
Class 1 equipment:
Inductive applications:
9.0-59.75 kHz
Class 1 equipment:
Inductive applications:
59.750-60.250 kHz
Class 1 equipment:
Inductive applications:
60.250-74.750 kHz
Class 1 equipment:
Inductive applications:
74.750-75.250 kHz
75.250-77.250 kHz
77.250-77.750 kHz
77.750-90 kHz
90-119 kHz
Class 1 equipment:
Inductive applications:
119-128.6 kHz
Class 1 equipment:
Inductive applications:
128.6-129.6 kHz
129.6-135 kHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Device:
5725-5875 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
6765-6795 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
7400 – 8800 kHz
Class 1 equipment:
Active Medical Implants:
402-405 MHz
Class 1 equipment:

Oprema razreda 1:
alarmi:
869,65 – 869,7 MHz
Oprema razreda 1:
socialni alarmi:
869,2 – 869,25 MHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
9,0 – 59,75 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
59,750 – 60,250 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
60,250 – 74,750 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
74,750 – 75,250 kHz
75.250 – 77.250 kHz
77.250 – 77.750 kHz
77.750 – 90 kHz
90 – 119 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
119 – 128,6 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
128,6 – 129,6 kHz
129,6 – 136 kHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
5725 – 5875 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
6765 – 6795 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
7400 – 8800 kHz
Oprema razreda 1:
Medicinski implantati:
402 – 405 MHz
Oprema razreda 1:
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Wireless audio and multimedia streaming
applications :
863-865 MHz
Class 1 equipment:
Detection of avalanche victims :
457 kHz
Class 1 equipment:
Transport and Traffic Telematics (TTT)

brezžične zvokovne aplikacije in aplikacije
večpredstavnostnega strujanja:
863 – 865 MHz
Oprema razreda 1:
lavinske žolne:
457 kHz
Oprema razreda 1:
Transportna in prometna telematika

ground based vehicle and infrastructure
systems only:
76-77 GHz
obstacle detection systems for rotorcraft use
only:
76-77 GHz
Class 1 equipment:
PMR446:
446.0-446.2 MHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
Automotive short range radar:
24.25 – 26.65 GHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
Automotive short range radar::
77 GHz - 81 GHz
Class 1 equipment:
Wireless Access Systems including Radio
Local Area Networks (WAS/RLANs):
5470 - 5725 MHz
Class 1 equipment:
Radio frequency identification (RFID):
865-868 MHz
Class 1 equipment:

samo za talne sisteme za infrastrukturo in na
vozilih:
76 – 77 GHz
sistemi za odkrivanje ovir samo pri samo na
rotoplanih
76 – 77 GHz
Oprema razreda 1:
PMR446:
446,0 – 446,2 MHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
avtomobilski radarji kratkega dosega:
24,25 – 26,65 GHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
avtomobilski radarji kratkega dosega:
77 GHz – 81 GHz
Oprema razreda 1:
brezžični dostopni sistemi, vključno z radijskimi
lokalnimi omrežji (WAS/RLAN):
5470 – 5725 MHz
Oprema razreda 1:
RFID:
865 – 868 MHz
Oprema razreda 1:

SC57b

Equipment using Ultra-Wideband Technology
UWB applications in automotive and railway
vehicles:
3.1 – 4,8 GHz, 6,0 – 8,5 GHz

ultra širokopasovna oprema
UWB aplikacije v motornih in železniških
vozilih:
3,1 – 4,8 GHz, 6,0 – 8,5 GHz

SC57c

Equipment using Ultra-Wideband Technology
Building material analysis (BMA) and Object
Discrimination and Characterisation (ODC)
using ultra-wideband technology:
9 kHz - 3 000 GHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
Audio and video applications are excluded:
433.05-434.040 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices :
244-246 GHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
Audio and video applications are excluded:
434.040-434.790 MHz
Class 1 equipment:
Assistive Listening Devices:
169.4875-169.5875 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
Audio and video applications are excluded:
434.040-434.790 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices:
863-865 MHz
Class 1 equipment:
Non Specific Short Range Devices
Analogue audio applications other than voice
are excluded
Analogue video applications are excluded:
865-868 MHz
Class 1 equipment:

ultra širokopasovna oprema
analiza gradbenega materiala (BMA) in
objektna diskriminacija in karakterizacija
(ODC) z ultra širokopasovno tehnologijo:
9 kHz – 3 000 GHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
avdio in video aplikacije so izvzete:
433,05 – 434,040 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
244 – 246 GHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
avdio in video aplikacije so izvzete:
434,040 – 434,790 MHz
Oprema razreda 1:
podporni slušni pripomočki:
169,4875 – 169,5875 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega
avdio in video aplikacije so izvzete:
434,040 – 434,790 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
863 – 865 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
analogne avdio aplikacije razen govora so
izvzete
analogne video aplikacije so izvzete:
865 – 868 MHz
Oprema razreda 1:

36.

SC49

37.

SC50
SC50a
SC50b

38.

SC51

39.

SC52

40.

SC53

41.

SC54

42.

SC56

43.

SC57

44.

SC61

45.

SC62

46.

SC63

47.

SC64

48.

SC65

49.

SC66

50.

SC67

51.

SC68
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SC69

53.

SC71

54.

SC72

55.

SC73

56.

SC74

57.

SC75

58.

SC76

59.

SC77

60.

SC78

61.

SC79

62.

SC80

63.

SC81

64.

SC82

65.

SC83

66.

SC84

67.

SC86

68.

SC88

69.

SC89

70.

SC90

71.

SC91

72.

SC92

73.

SC93

Št.
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Assistive Listening Devices:
169.4-169.475 MHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
Analogue audio applications other than voice
are excluded
Analogue video applications are excluded:
869.7-870 MHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
61.0-61.5 GHz
Class 1 equipment:
Alarms:
869.300-869.400 MHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
140-148.5 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
148.5-5000 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications
RFID:
400-600 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
3155-3400 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
5000-30000 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
10200-11000 kHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications
RFID:
13553-13567 kHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Devices :
169.4-169.475 MHz
Class 1 equipment:
Active Medical Implants:
9-315 kHz
Class 1 equipment:
Active Medical Implants:
30.0-37.5 MHz
Class 1 equipment:
Active medical implants and associated
peripherals :
401-402 MHz
Class 1 equipment:
Active medical implants and associated
peripherals :
405-406 MHz
Class 1 equipment:
Low power FM transmitters:
87.5-108 MHz
Class 1 equipment:
Radio determination applications:
17.1-17.3 GHz
Class 1 equipment:
Tank level probing radar:
4.5-7 GHz
Class 1 equipment:
Tank level probing radar:
8.5-10.6 GHz
Class 1 equipment:
Tank level probing radar:
24.05-27.0 GHz
Class 1 equipment:
Tank level probing radar:
57.0-64.0 GHz
Class 1 equipment:
Tank level probing radar:

Uradni list Republike Slovenije
podporni slušni pripomočki:
169,4 – 169,475 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
analogne avdio aplikacije razen govora so
izvzete
analogne video aplikacije so izvzete:
869,7 – 870 MHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
61,0 – 61,5 GHz
Oprema razreda 1:
alarmi:
869,3 – 869,400 MHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
140 – 148,5 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
148,5 – 5000 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije
RFID:
400 – 600 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
3155 – 3400 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
5000 – 30000 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
10200 – 30000 kHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije
RFID:
13553 – 13567 kHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega :
169,4 – 169,475 MHz
Oprema razreda 1:
Medicinski implantati:
9 – 315 kHz
Oprema razreda 1:
Medicinski implantati:
30,0 – 37,5 MHz
Oprema razreda 1:
Medicinski implantati in pripadajoče periferne
naprave:
401 – 402 MHz
Oprema razreda 1:
Medicinski implantati in pripadajoče periferne
naprave:
405 – 406 MHz
Oprema razreda 1:
FM oddajniki nizkih moči:
87,5 – 108 MHz
Oprema razreda 1:
radiodeterminacijske aplikacije:
17,1 – 17,3 GHz
Oprema razreda 1:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
4,5 – 7 GHz
Oprema razreda 1:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
8,5 – 10,6 GHz
Oprema razreda 1:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
24,05 – 27,0 GHz
Oprema razreda 1:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
57,0 – 64,0 GHz
Oprema razreda 1:
radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih:
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75.0-85.0 GHz
Class 1 equipment:
Model control:
26990-27000 kHz
Class 1 equipment:
Model control:
27040-27050 kHz
Class 1 equipment:
Model control:
27090-27100 kHz
Class 1 equipment:
Model control:
27140-27150 kHz
Class 1 equipment:
Model control:
27190-27200 kHz
Class 1 equipment:
Radio frequency identification (RFID):
2446-2454 MHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics:
24.050-24.075 GHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics:
24.075-24.150 GHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
Ground-based vehicle radars only:
24.075-24.150 GHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics:
24.150-24.250 GHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure and
infrastructure-to- vehicle systems only:
63-64 GHz
Class 1 equipment:
Inductive Applications:
135-140 kHz
Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
122-122.25 GHz
122.25-123GHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
On-Board Units (OBU):
5725-5875 MHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
Eurobalise:
984 – 7 484 kHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
Euroloop:
7 300 – 23 000 kHz

75,0 – 8,50 GHz
Oprema razreda 1:
vodenje modelov:
26990 – 27000 kHz
Oprema razreda 1:
vodenje modelov:
27040 – 27050 kHz
Oprema razreda 1:
vodenje modelov:
27090 – 27100 kHz
Oprema razreda 1:
vodenje modelov:
27140 – 27150 kHz
Oprema razreda 1:
vodenje modelov:
27190 – 27200 kHz
Oprema razreda 1:
RFID:
2446 – 2454 MHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika :
24,050 – 24,075 GHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika :
24,075 – 24,150 GHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
samo talni radarji na vozilih:
24,075 – 24,150 GHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika :
24,150 – 24,250 GHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
samo sistemi: vozili-vozilo, vozilo-infrastruktura
in infrastruktura-vozilo :
63 – 64 GHz
Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
135 – 140 kHz
Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
122-122.25 GHz
122.25-123GHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
postaja v vozilu:
5725 – 5875 MHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
Eurobalise:
984 – 7 484 kHz
Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
Euroloop:
7 300 – 23 000 kHz

SC111

Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
Restricted to ground-based vehicle radars:
24.25 - 24.495 GHz

Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
omejeno na talne radarje na vozilih:
24.25 – 24.495 GHz

91.

SC112

Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
only ground-based vehicle radars:
24.25 - 24.5 GHz

Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
samo za talne radarje na vozilih:
24.25 – 24.5 GHz

92.

SC113

Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
only ground-based vehicle radars:
24.4955 - 24.5 GHz

Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
samo za talne radarje na vozilih:
24.495 – 24.5 GHz

93.

C116

Class 1 equipment:
Inductive Applications:
13 553 – 13 567 kHz

Oprema razreda 1:
induktivne aplikacije:
13 553 – 13 567 kHz

94.

C117

Class 1 equipment:

Oprema razreda 1:

74.

SC94

75.

SC95

76.

SC96

77.

SC97

78.

SC98

79.

SC100

80.

SC101

81.

SC102

82.

SC103

83.

SC104

84.

SC105

85.

SC106

86.

SC107

87.

SC107a
SC107b
SC108

88.

SC109

89.

SC110

90.
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Active medical implants:
2 483,5 - 2 500 MHz

aktivni medicinski implantati:
2 483,5 – 2 500 MHz

95.

C118

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
26 990 - 27 000 kHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
26 990 – 27 000 kHz

96.

SC119

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
27 040 - 27 050 kHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
27 040 - 27 050 kHz

97.

SC120

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
27 090 - 27 100 kHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
27 090 – 27 100 kHz

98.

SC121

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
27 140 - 27 150 kHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
27 140 – 27 150 kHz

99.

SC122

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
27 190 - 27 200 kHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
27 190 – 27 200 kHz

100.

SC123

Class 1 equipment:
Metering Devices :
169.4 - 169.475 MHz

Oprema razreda 1:
merilne naprave :
169.4 – 169.475 MHz

101.

SC124

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
169.4875 - 169.5875 MHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
169.4875 – 169.5875 MHz

102.

SC125

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
Analogue audio applications other than voice
are excluded
Analogue video applications are excluded:
434.04 - 434.79 MHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
analogne avdio aplikacije razen govora so
izvzete
analogne video aplikacije so izvzete:
434.04 – 434.79 MHz

103.

SC126

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device:
57 - 64 GHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega:
57 – 64 GHz

104.

SC127

Class 1 equipment:
Radio determination devices
Level probing radar:
57 - 64 GHz

Oprema razreda 1:
oprema za radiodeterminacijske storitve
radar za ugotavljanje ravni tekočine:
57 – 64 GHz

105.

SC128

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device :
169.475-169.4875 MHz

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega :
169,475-169,4875 MHz

106.

SC129

107.

SC131

Oprema razreda 1:
nespecifične naprave kratkega dosega :
169.5875 – 169.8125 MHz
Oprema razreda 1:

108.

SC132

109.

SC133

110.

SC134

111.

SC135

112.

SC H01

113.

SC H02

Class 1 equipment:
Non-Specific Short Range Device :
169.5875 - 169.8125 MHz
Class 1 equipment:
Assistive Listening Devices:
173.965 - 216 MHz
Class 1 equipment:
Wideband Data Transmission Systems:
863 - 868 MHz
Class 1 equipment:
Non-specific short- range devices
only available for data networks:
865 - 868 MHz
Class 1 equipment:
Transport and traffic telematics
only to road tolling applications:
5 795 - 5 815 MHz
Class 1 equipment:
Intelligent Transport Systems (ITS)
for vehicle to vehicle safety related
communication
5 875 - 5 905 MHz
Class 2 equipment:
Wireless Access Systems including Radio
Local Area
Networks (WAS/RLANs):
5150-5350 MHz and 5470 - 5725 MHz
Class 2 equipment:
Generic UWB equipment:
1600-2700 MHz

SC H02a

Oprema razreda 1:
Oprema razreda 1:

Oprema razreda 1:
transportna in prometna telematika
samo za aplikacije za cestninjenje
Oprema razreda 1:
pametni transportni sistemi
sistemi za varnostne komunikacije vozilovozilo
5 875 – 5 905 MHz
Oprema razreda 2:
brezžični dostopni sistemi, vključno z radijskimi
lokalnimi omrežji (WAS/RLAN):
5150-5350 MHz in 5470 - 5725 MHz
Oprema razreda 2:
splošna UWB oprema:
1600 – 2700 MHz

Uradni list Republike Slovenije
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114.

SC H02b
SC H02c
SC H02d
SC H02e
SC H02f
SC H03

2700-3400 MHz
3400-3800 MHz
3800-6000 MHz
6000-8500 MHz
8500-10600 MHz
Class 2 equipment:
Wideband Data Transmission Systems
Fixed outdoor installations are excluded:
57 - 66 GHz

2700 – 3400 MHz
3400 – 3800 MHz
3800 – 6000 MHz
6000 – 8500 MHz
8500 – 10600 MHz
Oprema razreda 2:
Širokopasovni podatkovni sistemi
fiksna zunanja uporaba je izvzeta:
57 – 66 GHz

115.

SC H05

Class 2 equipment:
Transport and traffic telematics
5 795 – 5 805 MHz

Oprema razreda 2:
transportna in prometna telematika:
5 795 – 5 805 MHz

116.

SC H06

Class 1 equipment:
Radio determination devices
Level probing radar:
6 000 - 8 500 MHz

Oprema razreda 2:
oprema za radiodeterminacijske storitve
radar za ugotavljanje ravni tekočine:
6 000 – 8 500 MHz

117.

SC H07

Class 2 equipment:
Radio determination devices
Level probing radar:
24.05 - 26.5 GHz

Oprema razreda 2:
oprema za radiodeterminacijske storitve
radar za ugotavljanje ravni tekočine:
24.05 – 26.5 GHz

118.

SC H08

Class 2 equipment:
Radio determination devices
Level probing radar:
75 - 85 GHz

Oprema razreda 2:
oprema za radiodeterminacijske storitve
radar za ugotavljanje ravni tekočine:
75 – 85 GHz

119.

SC H09

Class 2 equipment:
Active medical implants:
2 483,5 - 2 500 MHz

Oprema razreda 2:
aktivni medicinski implantati:
2 483,5 – 2 500 MHz

120.

SC H10

Class 2 equipment:
DECT:
1880 - 1900 MHz

Oprema razreda 2:
DECT:
1880 – 1900 MHz

C.4
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Sporazumi med upravami (administracijami) (www.akos-rs.si):

1.

OZNAKA
HCM

NASLOV
Agreement between the Administrations of
Austria, Belgium, the Czech Republic,
Germany, France, Hungary, the Netherlands,
Croatia,
Italy,
Liechtenstein,
Lithuania,
Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak
Republic, Slovenia and Switzerland on the coordination of frequencies between 29.7 MHz
and 43.5 GHz for the fixed service and the
land mobile service. (HCM Agreement)
http://hcm.bundesnetzagentur.de/http/englisch/
verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm

SLOVENSKI OPIS
Sporazum med upravami Avstrije, Belgije,
Češke
Republike,
Nemčije,
Francije,
Madžarske, Nizozemske, Hrvaške, Italije,
Lihtenštajna,
Litve,
Luksemburga,
Luksemburga, Poljske, Romunije, Slovaške,
Slovenije in Švice za koordinacijo frekvenc
med 29,7 MHz in 43,5 GHz za fiksne in
kopenske mobilne storitve. (HCM Sporazum)

2.

FWA 3.5 GHz

Agreement between the administrations of
Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland,
the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on
the frequency coordination for Fixed Wireless
Access (FWA) systems in the bands 3410 –
3500 MHz
and
3510
–
3600 MHz,
Bratislava 05.09.2002

Sporazum med upravami Avstrije, Češke
Republike, Madžarske, Poljske, Slovaške,
Slovenije in Ukrajine za koordinacijo frekvenc
za fiksne brezžične dostopovne sisteme FWA
(Fixed Wireless Access) v radiofrekvenčnih
pasovih 3 410 – 3 500 MHz in 3 510 –
3
600 MHz,
Bratislava 05. 09. 2002

Agreement between the administrations of
Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and
Ukraine on the frequency coordination for
Fixed Wireless Access (FWA) systems in the
bands 3410 – 3500 MHz and 3510 –
3600 MHz,
Budapest, 21.10.2005

Sporazum
med
upravami
Hrvaške,
Madžarske, Romunije, Slovenije in Ukrajine za
koordinacijo frekvenc za fiksne brezžične
dostopovne sisteme FWA (Fixed Wireless
Access) v radiofrekvenčnih pasovih 3 410 – 3
500 MHz in 3 510 – 3 600 MHz,
Budimpešta, 21. 10. 2005
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FWA 26GHz

4.

FWA 28 GHz

5.

NUJNI TETRA /1

6.

NUJNI TETRA /2

7.

NMT / TETRA

8.

GSM PFB

9.

E-GSM

10.

GSM-R

11.

DCS 1800

Agreement between the Administrations of
Austria, the Czech Republic, Germany,
Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on
the frequency coordination for systems for the
fixed wireless access (FWA) in the bands
24.549 – 25.053 GHz and 25.557 –
26.061 GHz,
Vienna, 28.11.2000
Agreement between the Administrations of
Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and
Ukraine on the frequency coordination for the
fixed wireless systems in the bands 24.549 –
25.053 GHz and 25.557 – 26.061 GHz,
Budapest, 21.10.2005
Technical
agreement
between
the
Administrations of
AUSTRIA, CROATIA,
CZECH REPUBLIC, HUNGARY, ITALY,
POLAND,
SLOVAK
REPUBLIC
and
SLOVENIA
concerning
the
frequency
coordination and preferential frequency
distribution for fixed wireless systems in the
bands 27 940.5 – 28 444.5 MHz and 28 948.5
– 29 452.5 MHz, 21.07.2008
Agreement between the telecommunications
administrations of Austria, Croatia, Czech
Republic, Germany, Hungary, Italy, Slovakia,
Slovenia and Switzerland concerning the
allotment of preferential frequencies in the
bands 380 – 385 MHz and 390 – 395 MHz for
digital land mobile systems for the emergency
services, 1.7.2000
Agreement between the Telecommunication
Administrations of Croatia, Hungary and
Slovenia concerning the allotment of
preferential frequencies in the bands 380 –
385 MHz and 390 – 395 MHz for digital land
mobile systems for the emergency services,
8.11.2001
Agreement between the telecommunications
administrations of Austria, Croatia, the Czech
Republic, Hungary, the Slovak Republic and
Slovenia concerning the allotment of
preferential frequencies (ranges) in the bands
410 – 420/420 – 430 MHz 450,0 – 451,3/460,0
– 461,3 MHz, Vienna, 30.9.1994
Agreement between the telecommunications
administrations of Austria, Croatia, the Czech
Republic, Hungary, the Slovak Republic and
Slovenia concerning the allotment of
preferential frequency blocks in the band 890 –
914/935 – 959 MHz, Vienna, 30.9.1994
Agreement between the administrations of
Austria, Hungary and Slovenia on the
frequency coordination in the frequency bands
880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), Vienna,
05.02.2002
Agreement between the Administrations of
Austria, the Czech Republic, Germany,
Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on
the frequency coordination in the frequency
bands 876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM),
Vienna, 26.02.2003
Agreement between the telecommunications
administrations of Austria, Croatia, the Czech
Republic, Hungary, the Slovak Republic and
Slovenia concerning the allotment of
preferential frequencies and the coordination
of systems using DCS 1800 standards in the
frequency bands 1710 – 1785 MHz and 1805
– 1880 MHz, Vienna, 30.9.1994

Uradni list Republike Slovenije
Sporazum med upravami Avstrije, Češke
Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške in
Slovenije za koordiniranje frekvenc za sisteme
brezžične krajevne zanke (FWA) v pasovih 24
549 – 25 053 GHz in 25 557 – 26 061 GHz,
Dunaj, 28.11.2000
Sporazum
med
upravami
Hrvaške,
Madžarske, Romunije, Slovenije in Ukrajine za
koordiniranje frekvenc za sisteme brezžične
krajevne zanke v pasovih 24 549 – 25 053
GHz in 25 557 – 26 061 GHz,
Budimpešta, 21.10.2005
Tehnični sporazum med upravami Avstrije,
Hrvaške, Češke Republike, Madžarske, Italije,
Poljske, Slovaške in Slovenije za koordinacijo
frekvenc in razdelitev preferenčnih frekvenc za
fiksne brezžične sisteme v pasovih 27 940,5 –
28 444,5 MHz in 28 948,5 – 29 452,5 MHz,
21.07.2008
Sporazum med upravami za telekomunikacije
Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Nemčije,
Madžarske, Italije, Slovaške, Slovenije in Švice
za razdelitev preferenčnih frekvenc v
radiofrekvenčnih pasovih 380 – 385 MHz in
390 -395 MHz za digitalne mobilne sisteme za
nujno ukrepanje,
01. 07. 2000
Sporazum med upravami za telekomunikacije
Hrvaške, Madžarske in Slovenije za razdelitev
preferenčnih frekvenc v radiofrekvenčnih
pasovih 380 – 385 MHz in 390 – 395 MHz za
digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje
Sporazum med upravami za telekomunikacije
Avstrije.
Hrvaške,
Češke
Republike,
Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije
za razdelitev preferenčnih frekvenc (območij) v
pasovih 410 – 420 / 420 – 430 MHz, 450,0 –
451,3
/
460,0
–
461,3 MHz,
Dunaj, 30. 09. 1994
Sporazum med upravami za telekomunikacije
Avstrije,
Hrvaške,
Češke,
Madžarske,
Slovaške Republike in Slovenije za določitev
preferenčnih
radiofrekvenčnih
blokov
v
frekvenčnih
pasovih
890 – 914 MHz in 935 – 959 MHz, Dunaj, 30.
09. 1994
Sporazum med upravami Avstrije, Madžarske
in Slovenije o koordinaciji frekvenc v
radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925
– 935 MHz (E-GSM), Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med upravami Avstrije, Češke
Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške
Republike in Slovenije o koordinaciji frekvenc v
radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 –
925 MHz
(R-GSM),
Dunaj, 26. 02. 2003
Sporazum med upravami za telekomunikacije
Avstrije,
Hrvaške,
Češke
Republike,
Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije
za razdelitev preferenčnih frekvenc in
koordiniranje frekvenc za sisteme, ki delujejo v
skladu
z
DCS
1800
standardi
v
radiofrekvenčnih pasovih 1 710 – 1 785 MHz
in 1 805 – 1 880 MHz, Dunaj, 30. 09. 1994

Uradni list Republike Slovenije
12.

GSM, DCS-1800

13.

WBUHFS 450

14.

UMTS/IMT2000

15.

operaterjiAUTHRVSVN

16.

operaterjiHRVHNGSVN

17.

TRA_ECS_900MHz

18.

TRA_ECS_800MHz

19.

20.

Agreement between the Administrations of
Austria, Croatia, Hungary and Slovenia
concerning data exchange for base stations
operating in the public cellular mobile
networks, GSM-900 and GSM-1800, Vienna,
05.02.2002
Agreement between the Administrations of
Austria, the Czech Republic, Germany,
Hungary, [Italy,] Liechtenstein, the Slovak
Republic,
Slovenia
and
Switzerland
concerning the allotment of preferential
frequency blocks in the bands 450.000 –
457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as
well as 460.000 – 467.400 MHz and 468.400 –
470.000 MHz, Vienna, 3 December 2004
Agreement between the Administrations of
Austria, Croatia, Hungary and Slovenia
concerning the allotment of preferential
frequency blocks in the bands 450.000 –
457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as
well as 460.000 – 467.400 MHz and 468.400 –
470.000 MHz
Budapest, 28 May 2014
Agreement between the Administrations of
Austria, Croatia, Hungary and Slovenia on
border co-ordination of UMTS/IMT-2000
Systems in the frequency bands 1900 –
1980 MHz, 2010 – 2025 MHz and 2110 –
2170 MHz, Vienna, 05.02.2002
Agreement between the Administrations of
Austria, Croatia and Slovenia concerning the
approval of Arrangements between operators
of radiocommunications networks, Vienna,
05.02.2002
Agreement between the Administrations of
Croatia, Hungary and Slovenia concerning the
approval of Arrangements between operators
of radiocommunications networks, Vienna,
05.02.2002
Technical arrangements between the national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Romania, Serbia, The
Slovak Republic and Slovenia on border
coordination of broadband systems (UMTS,
LTE and WIMAX) in the 900 MHz band
880 – 915 / 925 – 960 MHz
Budapest, 28th May 2014

Technical agreement between national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, (the Czech Republic), Hungary, The
Slovak Republic and Slovenia on border
coordination for terrestrial systems capable of
providing electronic communications services
in the frequency band 790 – 862 MHz
Vienna, 12.10.2011
TRA_ECS_2.6GHz
Technical agreement between national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, (the Czech Republic), Hungary, The
Slovak Republic and Slovenia on border
coordination for terrestrial systems capable of
providing electronic communications services
in the frequency band 2500 – 2690 MHz
Vienna, 12.10.2011
TRA_ECS_1800MHz Technical arrangements between the national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Romania, Serbia, The
Slovak Republic and Slovenia on border
coordination of broadband systems (UMTS,
LTE and WIMAX) in the 1800 MHz band
1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz
Budapest, 28th May 2014
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Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške,
Madžarske in Slovenije za izmenjavo podatkov
o baznih postajah za javne mobilne sisteme,
GSM-900 in GSM-1800, Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med administracijami Avstrije,
Češke Republike, Nemčije, Madžarske,
[Italije,] Liechtenstein-a, Slovaške Republike,
Slovenije in Švice o dodelitvi preferenčnih
frekvenčnih blokov v frekvenčnem pasu 450,0
– 457,4 / 460,0 – 467,4 MHz in 458,4 – 460,0 /
468,4 – 470,0 MHz, Dunaj, 03.12.2004
Sporazum med administracijami Avstrije,
Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške
Republike, Slovenije in Srbije o dodelitvi
preferenčnih frekvenčnih blokov v
frekvenčnem pasu 450,0 – 457,4 / 460,0 –
467,4 MHz in 458,4 – 460,0 / 468,4 – 470,0
MHz, Budimpešta, 28.05.2014
Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške,
Madžarske in Slovenije za koordiniranje v
obmejnih področjih za sistem UMTS/IMT-2000
v radiofrekvenčnih pasovih 1 900 – 1
980 MHz, 2 010 – 2 025 MHz in 2 110 – 2
170 MHz, Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške in
Slovenije glede potrditve dogovorov med
operaterji radiokomunikacijskih sistemov,
Dunaj, 05. 02. 2002
Sporazum med upravami Hrvaške, Madžarske
in Slovenije glede potrditve dogovorov med
operaterji radiokomunikacijskih sistemov,
Dunaj, 05. 02. 2002
Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra
Avstrije,
Hrvaške,
Madžarske,
Romunije, Slovaške Republike, Slovenije in
Srbije o obmejni koordinaciji širokopasovnih
sistemov (UMTS, LTE in WIMAX) v 900 MHz
pasu,
880 – 915 / 925 – 960 MHz
Budimpešta, 28.05.2014,
Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra Avstrije. Hrvaške, (Češke Republike),
Madžarske, Slovaške republike in Slovenije o
obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske
storitve v pasu 790 – 862 MHz.
Dunaj, 21. 10. 2011
Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra Avstrije. Hrvaške, (Češke Republike),
Madžarske, Slovaške republike in Slovenije o
obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske
storitve v pasu 2 500 – 2 690 MHz.
Dunaj, 21. 10. 2011
Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra
Avstrije,
Hrvaške,
Madžarske,
Romunije, Slovaške Republike, Slovenije in
Srbije o obmejni koordinaciji širokopasovnih
sistemov (UMTS, LTE in WIMAX) v 1800 MHz
pasu,
1 710 – 1 785 / 1 805 – 1 880 MHz
Budimpešta, 28.05.2014,
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21.

TRA_ECS_3.5GHz

22.

PMR_HRV_SVN

C.5

Uradni list Republike Slovenije

Technical arrangements between the national
frequency management authorities of Austria,
Croatia, Hungary, Serbia, The Slovak Republic
and Slovenia on border coordination for
terrestrial systems capable of providing
electronic communications services in the
frequency band 3400-3800 MHz
Geneva, 24 November 2015
Bilateral technical agreement between the
administration of Croatia and Slovenia on the
frequency coordination in the frequencies
between 29,7 MHz and 470 MHz

Tehnični
sporazum
med
nacionalnimi
upravami za upravljanje radiofrekvenčnega
spektra Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Srbije,
Slovaške Republike in Slovenije o obmejni
koordinaciji
za
prizemne
sisteme,
ki
omogočajo
elektronske
komunikacijske
storitve v pasu 3 400 – 3 800 MHz
Ženeva, 24.11.2015
Dvostranski tehnični sporazum med Hrvaško
in Slovenijo o usklajevanju frekvenc med 29,7
MHz in 470 MHz

CEPT dokumenti / documents (http://www.cept.org/ecc):

C.5.1 odločbe / decissions:
OZNAKA

NASLOV

SLOVENSKI OPIS

STATUS
CEPT
NTFA
Usklajena uporaba frekvenčnih YES
pasov 1427-1452 MHz in 14921518MHz za dodatne navzdolnje
povezave v mobilnih / fiksnih
komunikacijskih sistemih (MFCN
SDL).

1.

ECC/DEC/(17)06

The harmonised use of the
frequency bands 1427-1452 MHz
and
1492-1518
MHz
for
Mobile/Fixed
Communications
Networks Supplemental Downlink
(MFCN SDL)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1706.pdf

2.

ECC/DEC/(17)04

The harmonised use and exemption
from individual licensing of fixed
earth stations operating with NGSO
FSS satellite systems in the
frequency bands 10.7-12.75 GHz
and 14.0-14.5 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1704.pdf

Usklajena in prosta uporaba fiksnih YES
zemeljskih postaj v NGSO FSS
satelitskih sistemih v frekvenčnih
pasovih 10,7-12,75 GHz in 14,014,5 GHz

NTFA

3.

ECC/DEC/(16)02

ECC Decision of 17 June 2016 on
the harmonised technical conditions
and spectrum bands for the
implementation
of
European
Broadband Public Protection and
Disaster Relief (BB-PPDR) systems
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1602.PDF

ECC sklep z dne 17. 06. 2016 o YES
usklajenih tehničnih pogojih in
radiofrekvenčnih
pogojih
za
uveljavljanje
evropskih
širokopasovnih sistemov za zaščito
in reševanje (BB-PPDR)

NTFA

4.

ECC/DEC/(15)04

ECC Decision of 3 July 2015 on the
harmonised use, free circulation
and exemption from individual
licensing of Land and Maritime
Earth Stations On Mobile Platforms
(ESOMPs) operating with NGSO
FSS satellite systems in the
frequency ranges 17.3-20.2 GHz,
27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1504.PDF

ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o YES
uskladitvi, prosti uporabi in prenosu
preko meje za kopenske in
pomorske zemeljske postaje na
mobilnih ploščadih (ESOMPs) v
NGSO FSS satelitskih sistemih v
frekvenčnih pasovih 17,3-20,2 GHz,
27,5-29,1 GHz in 29,5-30,0 GHz.

NTFA

5.

ECC/DEC/(15)03

ECC Decision of 3 July 2015 on the
harmonised use of broadband
Direct
Air-to-Ground
Communications (DA2GC) systems
in the frequency band 5855-5875
MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1503.PDF

ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o YES
usklajeni uporabi širokopasovnega
sistema
za
neposredno
komunikacijo zrak-zemlja (DA2GC)
v frekvenčnem pasu 5855 – 5875
MHz

NTFA
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6.

ECC/DEC/(15)02

ECC Decision of 3 July 2015 on the
harmonised use of broadband
Direct
Air-to-Ground
Communications (DA2GC) systems
in the frequency band 1900-1920
MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1502.PDF

ECC sklep z dne 03. 07. 2015 o YES
usklajeni uporabi širokopasovnega
sistema
za
neposredno
komunikacijo zrak-zemlja (DA2GC)
v frekvenčnem pasu 1900 – 1920
MHz

NTFA

7.

ECC/DEC/(14)02

ECC Decision of 27 June 2014 on
Harmonised
technical
and
regulatory conditions for the use of
the band 2300-2400 MHz for
Mobile/Fixed
Communications
Networks (MFCN)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1402.PDF

ECC sklep z dne 27. 06. 2014 o YES
usklajenih tehničnih in uredbenih
pogojih za uporabo frekvenčnega
pasu 2300 – 2400 MHz za
mobilna/fiksna
komunikacijska
omrežja (MFCN)

NTFA

8.

ECC/DEC/(13)01

ECC Decision of 8 March 2013 on
the use, free circulation, and
exemption from individual licensing
of Earth stations on mobile
platforms
(ESOMPs)
in
the
frequency bands available for use
by uncoordinated FSS Earth
stations within the ranges 17.3-20.2
GHz and 27.5-30.0 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1301.PDF

ECC sklep z dne 08. 03. 2013 o YES
prosti uporabi in prenosu preko
meje za zemeljske postaje na
mobilnih platformah (ESOMPs) v
frekvenčnih pasovih razpoložljivih
za
nekoordinirane
zemeljske
postaje v fiksno satelitski storitvi
(FSS) v pasovih 17,3-20,2 GHz in
27,5-30,0 GHz.

NTFA

9.

ECC/DEC/(12)03

ECC Decision of 2 November 2012 ECC sklep z dne 02. 11. 2012 o YES
pogojih
za
UWB
on the harmonised conditions for usklajenih
aplikacije na letalih
UWB applications onboard aircraft
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1203.PDF

NTFA

10.

ECC/DEC/(11)06

ECC Decision of 9 December 2011
on
harmonised
frequency
arrangements
for
mobile/fixed
communications networks (MFCN)
operating in the bands 3400-3600
MHz and 3600-3800 MHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1106.PDF

ECC sklep z dne 09. 12. 2011 o YES
usklajenih
radiofrekvenčnih
uredbah
za
fiksna/mobilna
komunikacijska omrežja (MFCN) v
pasovih 3400 - 3600 MHz in 3600 3800 MHz.

NTFA

11.

ECC/DEC/(11)03

ECC Decision of 24 June 2011 on
the harmonised use of frequencies
for Citizens' Band (CB) radio
equipment
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1103.PDF

ECC sklep z dne 24. 06. 2011 o YES
usklajeni uporabe frekvenc za
radijsko opremo za občanski pas
(CB)

NTFA

12.

ECC/DEC/(11)02

ECC Decision of 11 March 2011 on
industrial Level Probing Radars
(LPR) operating in frequency bands
6 - 8.5 GHz, 24.05 - 26.5 GHz, 57 64 GHz and 75 - 85 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1102.PDF

ECC sklep z dne 11. 03. 2011 o
industrijskih radarjih za ugotavljanje
ravni tekočine (LPR) v pasovih 6 –
8.5 GHz, 24,05 – 26,5 GHz, 57 –
64 GHz in 75 – 85 GHz

YES

NTFA

13.

ECC/DEC/(11)01

ECC Decision of 11 March 2011 on
the protection of the earth
exploration
satellite
service
(passive) in the 1400-1427 MHz
band
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1101.PDF

ECC sklep z dne 11. 03. 2011 o YES
zaščiti
storitve
satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno) v
pasu 1 400 – 1 427 MHz

NTFA
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14.

ECC/DEC/(10)02

ECC Decision of 12 November
2010 on compatibility between the
fixed satellite service in the 30-31
GHz band and the Earth exploration
satellite service (passive) in the
31.3-31.5 GHz band
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1002.PDF

ECC sklep z dne 12. 11. 2010 o YES
združljivosti med fiksno satelitsko
storitvijo v pasu 30 – 31 GHz in
storitvijo satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno) v pasu 31,3 –
31,5 GHz

NTFA

15.

ECC/DEC/(10)01

ECC Decision of 12 November
2010 on sharing conditions in the
10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and
Earth exploration satellite service
(passive)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC1001.PDF

ECC sklep z dne 12. 11. 2010 o YES
pogojih za souporabo fiksne in
mobilne
storitve
ter
storitev
satelitskega raziskovanja Zemlje
(pasivno) v pasu 10,6 – 10,68 GHz.

NTFA

16.

ECC/DEC/(09)02

ECC Decision of 26 June 2009 on
the harmonisation of the bands
1610-1626.5 MHz and 2483.52500 MHz for use by systems in the
Mobile-Satellite Service
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0902.PDF

ECC sklep z dne 26.06.2009 o YES
uskladitvi
pasov
1610
–
1626,5 MHz in 2483,5 – 2500 MHz
za uporabo sistemov v satelitski
mobilni storitvi

NTFA

17.

ECC/DEC/(09)01

ECC Decision of 13 March 2009 on
the harmonised use of the 63-64
GHz frequency band for Intelligent
Transport Systems (ITS)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0901.PDF

ECC sklep z dne 13.03.2009.o YES
usklajeni uporabi pasu 63 – 64 GHz
za inteligentne transportne sisteme
(ITS)

NTFA

18.

ECC/DEC/(08)05

ECC Decision of 27 June 2008 on
the harmonisation of frequency
bands for the implementation of
digital Public Protection and
Disaster Relief (PPDR) radio
applications in bands within the
380-470 MHz range
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0805.PDF

ECC sklep z dne 27. 06.2998 o YES
uskladitvi frekvenčnih pasov za
uveljavljanje radijskih sistemov za
zaščito in reševanje v pasovih
znotraj območja 380-470 MHz

NTFA

19.

ECC/DEC/(06)08

ECC Decision of 1 December 2006
on the conditions for use of the
radio spectrum by Ground- and
Wall- Probing Radar (GPR/WPR)
imaging systems
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0608.PDF

ECC sklep z dne 01.12.2006 o YES
pogojih za uporabo frekvenčnega
spektra za Talno - in stenskopreizkuševalni vizualni sistem

NTFA

20.

ECC/DEC/(06)06

ECC Decision of 7 July 2006 on the
availability of frequency bands for
the introduction of Narrow Band
Digital Land Mobile PMR/PAMR in
the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz
bands
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0606.PDF

ECC sklep z dne 07.07.2006 o YES
razpoložljivosti frekvenčnih pasov
za uvajanje ozkopasovnih digitalnih
kopenskih mobilnih PMR/PAMR v
frekvenčnih
pasovih
80 MHz,
160 MHz in 400 MHz.

NTFA

21.

ECC/DEC/(06)05

ECC Decision of 7 July 2006 on the
harmonised frequency bands to be
designated for the Air-Ground-Air
operation (AGA) of the Digital Land
Mobile Systems for the Emergency
Services
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0605.PDF

ECC sklep z dne 07. 07. 2006 o YES
usklajenih frekvenčnih pasovih
namenjenih za zveze zrak-zemljazrak (AGA) v digitalnih kopenskih
mobilnih sistemih za nujne storitve

NTFA
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22.

ECC/DEC/(06)03

ECC Decision of 24 March 2006 on
Exemption
from
Individual
Licensing of High e.i.r.p. Satellite
Terminals (HEST) with e.i.r.p.
above 34 dBW operating within the
frequency bands 10.70 - 12.75 GHz
or 19.70 - 20.20 GHz space-toEarth and 14.00 - 14.25 GHz or
29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0603.PDF

ECC sklep z dne 24. 03. 2006 o YES
prosti
uporabi
za
satelitske
terminale visokih e.i.r.p. (HEST)
nad 34 dBW v frekvenčnih pasovih
10.70 - 12.75 GHz ali 19.70 - 20.20
GHz (vesolje – Zemlja) in 14.00 14.25 GHz ali 29.50 - 30.00 GHz
(Zemlja – vesolje)

NTFA

23.

ECC/DEC/(06)02

ECC Decision of 24 March 2006 on
Exemption
from
Individual
Licensing of Low e.i.r.p. Satellite
Terminals (LEST) operating within
the frequency bands 10.70 - 12.75
GHz or 19.70 - 20.20 GHz spaceto-Earth and 14.00 - 14.25 GHz or
29.50 - 30.00 GHz Earth-to-Space
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0602.PDF

ECC sklep z dne 24. 03. 2006 o YES
prosti
uporabi
za
satelitske
terminale nizkih e.i.r.p. (LEST) v
frekvenčnih pasovih 10.70 - 12.75
GHz ali 19.70 - 20.20 GHz (vesolje
– Zemlja) in 14.00 - 14.25 GHz ali
29.50 - 30.00 GHz (Zemlja –
vesolje).

NTFA

24.

ECC/DEC/(05)11

ECC Decision of 24 June 2005 on
the free circulation and use of
Aircraft Earth Stations (AES) in the
frequency bands 14-14.5 GHz
(Earth-to-space),
10.7-11.7GHz
(space-to-Earth) and 12.5-12.75
GHz (space-to-Earth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0511.PDF

ECC sklep z dne 24. 06. 2005 o YES
prosti uporabi in prenosu preko
meje za zemeljske postaje na
zrakoplovih (AES) v frekvenčnih
pasovih 14-14.5 GHz (Zemljavesolje) in 10.7-11.7 GHz (vesoljeZemlja) in 12.5-12.75 GHz (vesoljeZemlja)

NTFA

25.

ECC/DEC/(05)10

ECC Decision of 24 June 2005 on
the free circulation and use of Earth
Stations
on
board
Vessels
operating in fixed satellite service
networks in the frequency bands
14-14.5
GHz
(Earth-to-space),
10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and
12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0510.PDF

ECC sklep z dne 24. 06. 2005 o YES
prosti uporabi in prenosu preko
meje za zemeljske postaje na
plovilih v fiksno satelitski storitvi v
frekvenčnih pasovih 14-14.5 GHz
(Zemlja-vesolje), 10.7-11.7 GHz
(vesolje-Zemlja) in 12.5-12.75 GHz
(vesolje-Zemlja)

NTFA

26.

ECC/DEC/(05)09

ECC Decision of 24 June 2005 on
the free circulation and use of Earth
Stations
on
board
Vessels
operating in Fixed Satellite service
networks in the frequency bands 5
925-6 425 MHz (Earth-to-space)
and 3 700-4 200 MHz (space-toEarth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0509.PDF

ECC sklep z dne 24. 06. 2005 o YES
prosti uporabi in prenosu preko
meje za zemeljske postaje na
plovilih v fiksno satelitski storitvi v
frekvenčnih pasovih 5 925-6
425 MHz (Zemlja-vesolje) in 3 7004 200 MHz (vesolje-Zemlja)

NTFA

27.

ECC/DEC/(05)08

ECC Decision of 24 June 2005 on
the availability of frequency bands
for high density applications in the
Fixed-Satellite Service (space-toEarth and Earth-to-space)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0508.PDF

ECC sklep o razpoložljivosti YES
frekvenčnih pasov za povezave
velike gostoto v fiksno satelitski
storitvi (vesolje - Zemlja in Zemlja vesolje)

NTFA

28.

ECC/DEC/(05)02

ECC Decision of 18 March 2005
amended 8 November 2013 on the
use of the frequency band 169.4169.8125 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0502.PDF

ECC sklep z dne 18. 03. 2005 YES
dopolnjen 08. 11. 2013 o uporabi
frekvenčnega
pasu
169,4169,8125 MHz

NTFA,
2005/92
8/EC
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29.

ECC/DEC/(05)01

ECC Decision of 18 March 2005 on
the use of the band 27.5-29.5 GHz
by
the
Fixed
Service
and
uncoordinated Earth stations of the
Fixed-Satellite Service (Earth-tospace)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0501.PDF

ECC sklep z dne 18. 03. 2005 o YES
uporabi pasu 27,5-29,5 GHz za
fiksne storitve in nekoordinirane
zemeljske postaje v fiksno satelitski
storitvi (Zemlja-vesolje)

NTFA

30.

ECC/DEC/(04)09

ECC Decision of 12 November
2004 on the designation of the
bands 1518-1525 MHz and 16701675 MHz for the Mobile-Satellite
Service
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0409.PDF

ECC sklep z dne 12. 11. 2004 o
določitvi frekvenčnih pasov 15181525 MHz in 1670-1675 MHz za
mobilno satelitsko storitev
See
remarks

31.

ECC/DEC/(04)06

ECC Decision of 19 March 2004 on
the availability of frequency bands
for the introduction of Wide Band
Digital Land Mobile PMR/PAMR in
the 400 MHz and 800/900 MHz
bands
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0406.PDF

ECC sklep z dne 19. 03. 2004 o YES
razpoložljivosti
radiofrekvenčnih
pasov za uvajanje širokopasovnih
digitalnih
kopenskih
mobilnih
PMR/PAMR sistemov v 400 MHz in
800/900 MHz pasovih

NTFA

32.

ECC/DEC/(03)05

ECC Decision of 3 July 2015 on the ECC sklep z dne 03. 07 2015 o YES
publication of national tables of objavi nacionalnih razporeditev
frequency
allocations
and radiofrekvenčnih pasov in uporabe.
utilisations
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0305.PDF

NTFA

33.

ECC/DEC/(02)05

ECC Decision of 8 March 2013 on
the designation and availability of
frequency
bands
for
railway
purposes in the 876-880 MHz and
921-925 MHz bands
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0205.PDF

ECC sklep z dne 08. 03. 2013 o YES
določitvi
in
razpoložljivosti
radiofrekvenčnih
pasov
za
železniške uporabe v pasovih 876 –
880 MHz in 921 – 925 MHz

NTFA

34.

ECC/DEC/(02)04

ECC Decision of 15 March 2002 on
the use of the band 40.5 –
42.5 GHz by terrestrial (fixed
service/
broadcasting
service)
systems and uncoordinated Earth
stations in the fixed satellite service
and broadcasting-satellite service
(space to Earth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0204.PDF

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

NTFA

35.

ERC/DEC/(01)19

ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequency bands to be
designated for the Direct Mode
Operation (DMO) of the Digital
Land Mobile Systems for the
Emergency Services
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC0119.PDF

ERC sklep z dne 12. 03. 2001 o YES
usklajenih radijskih frekvencah
namenjenih
za
neposredno
obratovanje (DMO) v digitalnih
kopenskih mobilnih sistemih za
nujne storitve.

NTFA

36.

ERC/DEC(01)12

ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequencies, technical
characteristics and exemption from
individual licensing of Short Range
Devices used for Model control
operating in the frequencies 40.665,
40.675, 40.685 and 40.695 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC0112.PDF

ERC sklep z dne 12. 03. 2001 o YES
usklajenih radijskih frekvencah,
tehničnih
karakteristikah
in
oprostitvi
licenciranja
za
posamezne
naprave
kratkega
dosega namenjene za vodenje
modelov, ki delujejo na radijskih
frekvencah 40,665; 40,675; 40,685
in 40,695 MHz

NTFA

NTFA,
FS
v
pasu / in
band
15181525 M
Hz
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37.

ERC/DEC/(01)11

ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequencies, technical
characteristics and exemption from
individual licensing of Short Range
Devices used for Flying Model
control operating in the frequency
band 34.995 – 35.225 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC0111.PDF

ERC sklep z dne 12. 03. 2001 o YES
usklajenih radijskih frekvencah,
tehničnih
karakteristikah
in
oprostitvi
licenciranja
za
posamezne
naprave
kratkega
dosega namenjene za vodenje
zrakoplovnih modelov, ki delujejo v
radiofrekvenčnem pasu 34,995 –
35,225 MHz

NTFA

38.

ECC/DEC/(01)03

ECC Decision of 15 November ECC sklep z dne 15. 11. 2000 o YES
radiofrekvenčnem
2001
on
ECO
Frequency ECO
informacijskem sistemu (EFIS)
Information System (EFIS)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ECCDEC0103.PDF

NTFA

39.

ERC/DEC/(00)08

ERC Decision of 19 October 2000
on the use of the band 10.7 –
12.5 GHz by the fixed service and
Earth stations of the broadcastingsatellite and fixed-satellite Service
(space-to-Earth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC0008.PDF

ERC sklep z dne 19. 10. 2000 o YES
uporabi pasu 10,7 – 12,5 GHz za
fiksne storitve in zemeljske postaje
v radiodifuzni in fiksni satelitski
storitvi (vesolje – Zemlja)

NTFA

40.

ERC/DEC/(00)07

ERC Decision of 19 October 2000
on the shared use of the band 17.7
– 19.7 GHz by the fixed service and
Earth stations of the fixed-satellite
service (space-to-Earth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC0007.PDF

ERC sklep z dne 19. 10. 2000 o YES
souporabi pasu 17,7 – 19,7 GHz za
fiksne storitve in zemeljske postaje
v fiksni satelitski storitvi (vesolje –
Zemlja)

NTFA

41.

ERC/DEC/(00)02

ERC Decision of 27 March 2000 on
the use of the band 37.5 –
40.5 GHz by the fixed service and
Earth stations of the fixed – satellite
service (space to Earth)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC0002.PDF

ERC sklep z dne 27. 03. 2000 o YES
uporabi pasu 37.5 – 40.5 GHz za
fiksne storitve in zemeljske postaje
v fiksni satelitski storitvi (vesolje –
Zemlja)

NTFA

42.

ERC/DEC/(99)15

ERC Decision of 1 June 1999 on
the designation of the harmonised
frequency band 40.5 to 43.5 GHz
for the introduction of Multimedia
Wireless Systems (MWS) including
Multipoint
Video
Distribution
Systems (MVDS)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC9915E.PDF

ERC sklep z dne 01. 06. 1999 o YES
določitvi
usklajenega
radiofrekvenčnega pasu 40,5 do
43,5 GHz
za
uvajanje
večpredstavnostnih
brezžičnih
sistemov
(MWS)
skupaj
z
večtočkovnimi video distribucijskimi
sistemi (MVDS)

NTFA

43.

ERC/DEC/(99)06

ERC Decision of 10 March 1999 on
the harmonised introduction of
satellite personal communication
systems operating in the bands
below 1 GHz (S-PCS<1GHz)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC9906E.PDF

ERC sklep z dne 10. 03. 1999 o YES
usklajenem
uvajanju
sistemov
satelitskih osebnih komunikacijskih
storitev, ki delujejo v pasovih pod
1GHz (S-PCS<1GHz).

NTFA

44.

ERC/DEC/(99)01

ERC Decision of 3 July 2015 on the
harmonised examination syllabi for
the General Operator's Certificate
(GOC)
and
the
Restricted
Operator's Certificate (ROC)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCDEC9901.PDF

ERC sklep z dne 03. 07. 2015 o YES
usklajenem preverjanju znanja za
pridobitev splošnega potrdila za
operaterje (GOC) in omejenega
potrdila za operaterje (ROC)
(pomorske radiokomunikacije)

NTFA

45.

ERC/DEC/(97)02

ERC Decision of 21 March 1997 on
the extended frequency bands to
be used for the GSM Digital PanEuropean Communication System
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/DEC9702E.PDF

ERC sklep z dne 21. 03. 1997 o YES
razširitvenih
radiofrekvenčnih
pasovih predvidenih za GSM
digitalne
vseevropske
komunikacijske sisteme

NTFA
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C.5.2 priporočila / recommendations
OZNAKA

NASLOV

SLOVENSKI OPIS

STATUS
CEPT
Navodila za usklajeno uporabo in YES
usklajevanje sistemov za pomorski
širokopasovni radio (MBR) na
palubi ladij in ploščadi v frekvenčnih
pasovih 5852-5872 MHz in 58805900 MHz

1.

ECC/REC/(17)03

Guidance for the harmonised use
and coordination of Maritime
Broadband Radio (MBR) systems
on board ships and off-shore
platforms operating within the
frequency bands 5852-5872 MHz
and 5880-5900 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/rec1703.pdf

2.

ECC/REC/(17)01

Measurement
uncertainty Ocena negotovost pri meritvah na YES
assessment for field measurements terenu.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1701.PDF

NTFA

3.

ECC/REC/(16)04

Determination of the radiated power
from FM sound broadcasting
stations through field strength
measurements in the frequency
band 87.5 to 108 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1604.PDF

Določanje izsevane moči FM YES
zvokovne radiodifuzijske postaje z
meritvijo
poljske
jakosti
v
frekvenčnem pasu 87,5 do 108
MHz.

NTFA

4.

ECC/REC/(16)03

Cross-border
coordination
for
Broadband Public Protection and
Disaster Relief (BB-PPDR) systems
in the frequency band 698 to 791
MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1603.PDF

Čez-mejno
usklajevanje YES
širokopasovnih sistemov za zaščito
in
reševanje
(BB-PPDR)
v
frekvenčnem pasu 698 do 791 MHz

NTFA

5.

ECC/REC/(15)01

Cross-border
coordination
for
mobile / fixed communications
networks (MFCN) in the frequency
bands: 694-790 MHz, 1452-1492
MHz, 3400-3600 MHz and 36003800 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1501.PDF

Čez-mejno usklajevanje MFCN v YES
frekvenčnih
pasovih
694-790
MHz,1452 – 1492 MHz, 3400 –
3600 MHz in 3600 – 3800 MHz

NTFA

6.

ECC/REC/(14)06

Implementation of Fixed Service
Point-to-Point narrow channels (3.5
MHz, 1.75 MHz, 0.5 MHz, 0.25
MHz, 0.025 MHz) in the guard
bands and center gaps of the lower
6 GHz (5925 to 6425 MHz) and
upper 6 GHz (6425 to 7125 MHz)
bands
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1406.PDF

Uveljavljanje ozko kanalnih fiksnih YES
storitev točka – točka (3.5 MHz,
1.75 MHz, 0.5 MHz, 0.25 MHz,
0.025 MHz)
v
zaščitnem
in
vmesnem pasu spodnjega 6 GHz
pasu (5925 to 6425 MHz) in
zgornjega 6 GHz pasu (6425 to
7125 MHz)

NTFA

7.

ECC/REC/(14)05

Amateur
Radio
Licence Preverjanje znanja za invalide za YES
radioamaterskega
Examinations for Persons with pridobitev
dovoljenja
Disabilities
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1405.PDF

NTFA

NTFA
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8.

ECC/REC/(14)04

Cross-border
coordination
for
mobile/fixed
communications
networks (MFCN) and between
MFCN and other systems in the
frequency band 2300-2400 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1404.PDF

Čezmejno usklajevanje za fiksno / YES
mobilna komunikacijska omrežja
(MFCN) ter med MFCN in ostalimi
sistemi v frekvenčnem pasu 2300 –
2400 MHz

NTFA

9.

ECC/REC/(14)02

Protection of fixed monitoring Zaščita fiksnih nadzornih postaj YES
stations against interference from pred motnjami bližnjih oddajnikov
ali oddajnikov večjih moči
nearby or strong transmitters
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1402.PDF

NTFA

10.

ECC/REC/(14)01

radiofrekvenčnih YES
Radio
frequency
channel Razdelitev
arrangements for fixed service kanalov za fiksne storitve, ki
systems operating in the band 92- delujejo v pasovih 92 – 95 GHz
95 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1401.PDF

NTFA

11.

ECC/REC/(12)03

Determination of the radiated power Določanje izsevane moči z meritvijo YES
through
field
strength poljske jakosti v pasu od 400 MHz
measurements in the frequency do 6000 MHz
range from 400 MHz to 6000 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1203.PDF

NTFA

12.

ECC/REC/(11)10

Location tracking application for Aplikacije za sledenje v nujnih YES
emergency and disaster situations
primerih in nesrečah
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1110.PDF

NTFA

13.

ECC/REC/(11)09

UWB Location Tracking Systems UWB sistemi za sledenje TIPA 2 YES
TYPE 2 (LT2)
(LT2)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1109.PDF

NTFA

14.

ECC/REC/(11)08

Framework for authorisation regime
of indoor global navigation satellite
system (GNSS) pseudolites in the
band 1559-1610 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1108.PDF

Okvir za način dovoljevanja za YES
uporabo za pseudo satelite v
globalnih navigacijskih satelitskih
sistemih (GNSS) v pasu 1 559 –
1610 MHz v zaprtih prostorih

NTFA

15.

ECC/REC/(11)06

Block Edge Mask Compliance Meritve maske spektralnega bloka YES
(BEM) za bazne postaje
Measurements for Base Stations
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1106.PDF

NTFA

16.

ECC/REC/(11)05

Cross-border
Coordination
for
Mobile/Fixed
Communications
Networks (MFCN) in the frequency
band 2500-2690 MHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1105.PDF

Čezmejna koordinacija za mobilno / YES
fiksna
komunikacijska
omrežja
(MFCN) v frekvenčnem pasu 2 500
– 2 690 MHz

NTFA

17.

ECC/REC/(11)04

Cross-border
Coordination
for
Mobile/Fixed
Communications
Networks (MFCN) in the frequency
band 790-862 MHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1104.PDF

Čezmejna koordinacija za mobilno / YES
fiksna
komunikacijska
omrežja
(MFCN) v frekvenčnem pasu 790 –
862 MHz

NTFA

18.

ECC/REC/(11)01

Guidelines for assignment of
frequency blocks for Fixed Wireless
Systems in the bands 24.5-26.5
GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4
GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1101.PDF

Navodila za dodelitev blokov YES
frekvenc za fiksne brezžične
sisteme v pasovih 24,5 – 26,5 GHz,
27,5 – 29,5 GHz in 31,8 – 33,4 GHz

NTFA
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19.

ECC/REC/(10)02

A framework for authorisation
regime of Global Navigation
Satellite System (GNSS) repeaters
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1002.PDF

Okvirni način dovoljevanja za YES
ponavljalnike
v
globalnem
navigacijsko-satelitskem
sistemu
(GNSS)

NTFA

20.

ECC/REC/(10)01

Guidelines
for
compatibility
between Complementary Ground
Components (CGC) operating in
the band 2170-2200 MHz and
EESS/SOS/SRS earth stations
operating in the band 2200-2290
MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1001.PDF

Navodila za določitev združljivosti YES
med
komplementarno
talno
komponento (CGC) v pasu 2 170 –
2 200 MHz in EESS/SOS/SRS
zemeljskimi postajami v pasu 2 200
– 2 290 MHz

NTFA

21.

ECC/REC/(09)02

Specification for the measurement Specifikacija meritev motenj zaradi YES
of
disturbance
fields
from
oddajanja
telekomunikacijskih
telecommunications systems and
sistemov in omrežij v pasu 9 kHz
networks in the frequency range 9
do 3 GHz.
kHz to 3 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0902.PDF

NTFA

22.

ECC/REC/(09)01

Use of the 57-64 GHz frequency Uporaba frekvenčnega pasu 57 – YES
band for point-to-point Fixed 64 GHz za fiksne brezžične sisteme
točka – točka
Wireless Systems
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0901.PDF

NTFA

23.

ECC/REC/(08)04

The identification of frequency
bands for the implementation of
Broad Band Disaster Relief (BBDR)
radio applications in the 5 GHz
frequency range
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0804.PDF

Določitev frekvenčnih pasov za YES
uveljavljanje
širokopasovnih
radijskih sistemov za zaščito in
reševanje
(BBDR)
v
5 GHz
frekvenčnem pasu.

NTFA

24.

ECC/REC/(08)02

Frequency planning and frequency
coordination for GSM / UMTS / LTE
/ WiMAX Land Mobile systems
operating within the 900 and 1800
MHz bands.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0802.PDF

Frekvenčno
planiranje
in YES
mednarodna koordinacija za GSM /
UMTS / LTE / WiMAX kopenskih
mobilnih sistemov v pasovih 900
MHz in 1 800 MHz.

NTFA

25.

ECC/REC/(08)01

Use of the band 5855-5875 MHz for Uporaba pasu 5855 – 5875 MHz za YES
inteligentne transportne sisteme
Intelligent Transport Systems
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9 (ITS)
8/official/pdf/REC0801.PDF

NTFA

26.

ECC/REC/(07)01

Frequency measurements using Frekvenčne meritve
hitre
Fast Fourier Transform (FFT) tehnik
transformacije (FFT).
techniques
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0701.PDF

z uporabo YES
Fouriereve

NTFA

27.

ECC/REC/(06)04

Use of the band 5725-5875 MHz for Uporaba pasu 5725 – 5875 MHz za YES
fiksni
brezžični
Broadband Fixed Wireless Access širokopasovni
dostop (BFWA)
(BFWA)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0604.PDF

NTFA

28.

ECC/REC/(06)01

Bandwidth measurements using Meritev širine kanala z FTT metodo
FFT techniques
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0601.PDF

YES

NTFA

29.

ECC/REC/(05)08

Frequency planning and crossborder coordination between GSM
Land Mobile Systems (GSM 900,
GSM 1800 and GSM-R).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0508.PDF

Frekvenčno planiranje in čezmejna YES
koordinacija med GSM kopenskimi
mobilnimi sistemi (GSM 900, GSM
1800, E-GSM in GSM-R)

NTFA
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NTFA,
in the
bands
74-76 /
8486 GHz

30.

ECC/REC/(05)07

Radio
frequency
channel
arrangements for Fixed Service
Systems operating in the bands 71
- 76 GHz and 81 - 86 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0507.PDF

31.

ECC/REC/(05)06

CEPT Novice Radio Amateur CEPT radioamatersko dovoljenje za YES
novince
Licence
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0506.PDF

NTFA

32.

ECC/REC/(05)04

Criteria for the assessment of radio
interferences caused by radiated
disturbances
from
wire-line
telecommunication networks
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0504.PDF

Kriteriji za ocenitev radijskih motenj YES
povzročenih
zaradi
oddajanja
napetostnih
vodov
kot
telekomunikacijskega omrežja

NTFA

33.

ECC/REC/(05)02

Use of the 64-66 GHz frequency Uporaba frekvenčnega pasu 64- YES
66 GHz za fiksne storitve
band for Fixed Service
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0502.PDF

NTFA

34.

ECC/REC/(05)01

Harmonisation
of
automatic Usklajevanje avtomatskih merilnih YES
measuring methods and data metod in prenosa podatkov za
transfer
for
frequency
band registracijo frekvenčnih pasov
registrations
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0501.PDF

NTFA

35.

ECC/REC/(04)01

With regard to forbidding the
placing on the market and use of
Jammers in the CEPT member
countries
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0401.PDF

Nanaša se na prepoved trženja in YES
uporabe
motilnih
radijskih
oddajnikov v državah članicah
CEPT

NTFA

36.

ECC/REC/(03)02

Satellite Radio Monitoring in CEPT
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0302.PDF

Nadzor radiofrekvenčnega spektra YES
za satelitske storitve v državah
članicah CEPT

NTFA

37.

ECC/REC/(02)09

Protection of Aeronautical Radio
Navigation Service in the band
2700-2900 MHz from interference
caused by the operation of Digital
Cordless Cameras
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0209.PDF

Ščitenje
zrakoplovne YES
radionavigacijske storitve v pasu
2700 – 2900 MHz pred motenjem,
ki bi ga povzročilo delovanje
digitalnih brezvrvičnih kamer

NTFA

38.

ECC/REC/(02)06

Channel arrangements for digital
Fixed Service Systems operating in
the
frequency
range
71258500 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0206.PDF

Razdelitev kanalov za digitalne
fiksne storitve, ki delujejo v
radiofrekvenčnem pasu 7125 –
8500 MHz
YES

NTFA

Neželeno oddajanje

39.

ECC/REC/(02)05

Unwanted emissions
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0205.PDF

YES

NTFA

40.

ECC/REC/(02)04

neionizirajočega YES
Measuring
non-ionising Meritev
valovanja
electromagnetic radiation (9 kHz- elektromagnetnega
(9 kHz – 300 GHz)
300 GHz)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0204.PDF

NTFA

41.

ECC/REC/(02)03

Exchange of radio monitoring
information using electronic means
in common monitoring campaigns
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0203.PDF

Izmenjava podatkov o nadzoru YES
radiofrekvenčnega
spektra
z
uporabo elektronskih sredstev v
skupnih merilno – nadzornih akcijah

NTFA

Stran

1500 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

42.

ECC/REC/(02)02

Channel arrangements for digital
fixed service systems (point-to-point
and point-to-multipoint) operating in
the frequency band 31 – 31.3 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0202.PDF

Razdelitev kanalov za digitalne YES
fiksne sisteme (točka – točka, točka
– več točk), ki delujejo v
radiofrekvenčnem pasu 31 –
31.3 GHz

NTFA

43.

ECC/REC/(01)04

Recommended guidelines for the
accommodation and assignment of
Multimedia
Wireless
Systems
(MWS) in the frequency band 40.5
– 43.5 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0104.PDF

Priporočljiva navodila za umestitev YES
in dodelitev radijskih frekvenc za
večpredstavnostni brezžični sistem
(MWS) v radiofrekvenčnem pasu
40,5 – 43,5 GHz

NTFA

44.

ERC/REC/(01)02

Preferred channel arrangement for
digital fixed service systems
operating in the frequency band
31.8 – 33.4 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0102E.PDF

Priporočljiva razdelitev kanalov a YES
digitalne fiksne storitve, ki delujejo v
radiofrekvenčnem pasu 31,8 –
33,4 GHz

NTFA

45.

ERC/REC/(01)01

Cross-border
coordination
for
mobile/fixed
communications
networks (MFCN) in the frequency
bands: 1920-1980 MHz and 21102170 MHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCREC0101.PDF

Koordinacija
ob
meji
za YES
mobilna/fiksna
komunikacijska
omrežja v radiofrekvenčnih pasovih
1 920-1 980 MHz in 2 110-2 170
MHz.

NTFA

46.

ERC/REC/(00)08

Field strength measurements along Meritve elektromagnetnega polja na YES
a
route
with
geographical poti z registracijo geografskih
koordinat
coordinate registrations
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCREC0008.PDF

NTFA

47.

ERC/REC 74-02

Method of measuring the field Merilna metoda za poljsko jakost na YES
strength at fixed points in the fiksni točki v frekvenčnem področju
29,7 - 960 MHz
frequency range 29.7 - 960 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC7402E.PDF

NTFA

48.

ERC/REC 74-01

Spurious emissions
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC7401E.PDF

49.

ERC/REC 70-03

Relating to the use of Short Range V zvezi z uporabo naprav kratkega YES
dosega (SRD)
Devices (SRD)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC7003e.pdf

50.

ERC/REC 54-01

Method of measuring the maximum
frequency
deviation
of
FM
broadcast emissions in the band
87.5 MHz to 108 MHz at monitoring
stations
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC5401.PDF

Neželene oddaje

YES

Metoda za meritev maksimalne YES
frekvenčne
deviacije
za
FM
(zvokovno) radiodifuzijo v pasu
87,5 MHz do 108 MHz na merilno –
nadzornih postajah

NTFA

NTFA,
1999/5/
EC,
2004/5
45/EC,
2005/5
0/EC,
2005/9
28/EC,
2006/7
71/EC,
2007/1
31/EC,
2007/3
46/EC
NTFA
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51.

ERC/REC 31-06

The
harmonised
content
of
certificates
issued
by
administrations for the GOC and
ROC to facilitate the mutual
recognition of these certificates
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC3106E.PDF

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

NTFA

52.

ERC/REC 31-04

Harmonised CEPT examination
procedures for the Short Range
Certificate (SRC) for NON-SOLAS
vessels
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC3104E.PDF

Usklajeni
postopki
preverjanja YES
znanja za Short Range Certificate
(SRC) na plovilih, ki niso vključena
v Mednarodno konvencijo o varstvu
človeškega življenja na morju.

NTFA

53.

ERC/REC 25-10

Frequency ranges for the use of
temporary terrestrial audio and
video
SAP/SAB
links
(incl.
ENG/OB)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC2510.PDF

Radiofrekvenčni obsegi za uporabo YES
za začasne prizemne avdio in video
SAP/SAB
zveze
(vključno
z
ENG/OB)

NTFA

54.

ERC/REC 14-02

Radio-frequency
channel
arrangements for medium and high
capacity analogue or high capacity
digital
radio-relay
systems
operating in the band 6425 MHz –
7125 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCREC1402.PDF

Razdelitev
radiofrekvenčnih YES
kanalov za analogne radiorelejne
sisteme
srednje
in
visoke
kapacitete ali digitalne radiorelejne
sisteme visoke kapacitete, ki
delujejo v pasu 6425 MHz –
7125 MHz

NTFA

55.

ERC/REC 14-01

Radio-frequency
channel
arrangements for high capacity
analogue and digital radio-relay
systems operating in the band
5925 MHz – 6425 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCREC1401.PDF

Razdelitev
radiofrekvenčnih YES
kanalov za analogne in digitalne
radiorelejne
sisteme
visoke
kapacitete, ki delujejo v pasu
5925 MHz – 6425 MHz

NTFA

56.

ERC/REC 13-03

The use of the band 14.0 –
14.5 GHz for Very Small Aperture
Terminals (VSAT) and Satellite
News Gathering (SNG)
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1303E.PDF

Uporaba pasu 14,0 – 14,5 GHz za YES
terminale (antene) z zelo majhno
odprtino (VSAT) in satelitske
postaje za novinarstvo (SNG)

NTFA

57.

ERC/REC 12-12

radiofrekvenčnih YES
Radio
frequency
channel Razdelitev
arrangement for fixed service kanalov za fiksne storitve, ki
systems operating in the band delujejo v pasu 55,78 – 57,0 GHz
55.78 – 57.0 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1212.PDF

NTFA

58.

ERC/REC 12-11

Radio
frequency
channel
arrangement for fixed service
sytstems operating in the bands
48.5 to 50.2 GHz / 51.5 to 52.6
GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCREC1211.PDF

Razdelitev
radiofrekvenčnih YES
kanalov za fiksne storitve, ki
delujejo v pasu 48.5 – 50.2 GHz /
51,4 – 52,6 GHz

NTFA

59.

ERC/REC 12-08

Harmonised
radio
frequency
channel arrangements and block
allocations for low, medium and
high capacity systems in the band
3600 MHz to 4200 MHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1208E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih kanalov in blokov
za sisteme nizke, srednje in visoke
kapacitete v pasu 3600 MHz do
4200 MHz

NTFA,
only
Ann.B:
(3800 –
4200 M
Hz)

Stran
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60.

ERC/REC 12-07

Harmonised
radio
frequency
channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating
in the band 14.5 – 14.62 GHz
paired with 15.23 – 15.35 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1206E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih
kanalov
za
digitalne prizemne fiksne storitve, ki
delujejo v pasu 14,5 – 14,62 GHz v
paru s 15,23 – 15,35 GHz

NTFA

61.

ERC/REC 12-06

Harmonised
radio
frequency
channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating
in the band 10.7 GHz to 11.7 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1206E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih
kanalov
za
digitalne prizemne fiksne storitve, ki
delujejo v pasu 10,7 GHz do
11,7 GHz

NTFA

62.

ERC/REC 12-05

Harmonised
radio
frequency
channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating
in the band 10.0 – 10.68 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1205E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih
kanalov
za
digitalne prizemne fiksne storitve, ki
delujejo v pasu 10,0 – 10,68 GHz

NTFA

63.

ERC/REC 12-03

Harmonised
radio
frequency
channel arrangements for digital
terrestrial fixed systems operating
in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1203E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih
kanalov
za
digitalne prizemne fiksne storitve, ki
delujejo v pasu 17,7 GHz do
19,7 GHz

NTFA

64.

ERC/REC 12-02

Harmonised
radio
frequency
channel arrangements for analogue
and digital terrestrial fixed systems
operating in the band 12.75 GHz to
13.25 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC1202E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih
kanalov
za
analogne in digitalne fiksne storitve,
ki delujejo v pasu 12,75 GHz do
13,25 GHz

NTFA

65.

ERC/REC 01-10

zasedenosti YES
Frequency channel occupancy Meritve
radiofrekvenčnih kanalov
measurements
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0110E.PDF

NTFA

66.

ERC/REC 01-09

Relating to "Model cross border
agreement on radio monitoring" to
assist a better co-operation on
spectrum monitoring
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/REC0109E.PDF

V zvezi z "Vzorčni čezmejni YES
sporazum
o
nadzoru
radiofrekvenčnega spektra" kot
podpora boljšemu sodelovanju pri
nadzoru radiofrekvenčnega spektra

NTFA

67.

ERC/REC 01-07

Harmonised regime for exemption Usklajeni režim za oprostitev YES
licenciranja
pri
from individual licensing for the use posameznega
uporabi radijskega spektra
of radio spectrum
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/ERCREC0107.PDF

NTFA

68.

ERC/REC T/R 61-02

Harmonised
amateur
radio Usklajena
radioamaterska
examination certificates
spričevala o preverjanju znanja
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
Yes
8/official/pdf/TR6102.PDF

NTFA

69.

ERC/REC T/R 61-01

CEPT Radio Amateur Licence
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/TR6101.PDF

CEPT radioamaterska dovoljenja

Measures to be taken to prevent
operation of broadcasting stations
on board of ships or aircraft outside
national territorial limits
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/TR5101E.PDF

Ukrepi za preprečevanje delovanja YES
radiodifuznih postaj na palubi
plovila
ali
zrakoplova
izven
nacionalnega teritorija

70.

ERC/REC T/R 51-01

NTFA
Yes
NTFA
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71.

ERC/REC T/R 25-08

Planning criteria and coordination of
frequencies for land mobile systems
in the range 29.7-470 MHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/TR2508.PDF
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Merila
za
načrtovanje
in
koordinacijo radijskih frekvenc za
kopenske mobilne sisteme v
območju 29,7 do 470 MHz

YES

Stran

NTFA
(covere
d also
by
regiona
l
agreem
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except
in the
band
174230 MH
z
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72.

ERC/REC T/R 13-02

razdelitev YES
Preferred channel arrangements for Priporočljiva
fixed services in the range 22.0- radiofrekvenčnih kanalov za fiksne
storitve v območju 22,0 – 29,5 GHz
29.5 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/TR1302.PDF

73.

ERC/REC T/R 13-01

razdelitev YES
Preferred channel arrangements for Priporočljiva
fixed services in the range 1-3 GHz radiofrekvenčnih kanalov za fiksne
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9 storitve v območju 1 – 3 GHz
8/official/pdf/TR1301E.PDF

NTFA

74.

ERC/REC T/R 12-01

Harmonized
radio
frequency
channel arrangements for analogue
and digital terrestrial fixed systems
operating in the band 37-39.5 GHz
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc9
8/official/pdf/TR1201E.PDF

Usklajena
razdelitev YES
radiofrekvenčnih
pasov
za
analogne in digitalne prizemne
fiksne storitve, ki delujejo v pasu 37
– 39.5 GHz

NTFA

C.6

1503

ITU dokumenti kot reference v tem splošnem aktu (http://www.itu.int):

1.
2.

OZNAKA
ITU RR
ITU RR AP15

3.

ITU RR AP17

4.

ITU RR AP18

5.

ITU RR AP25

6.

ITU RR AP26

7.

ITU RR AP27

8.

ITU RR AP30

9.

ITU RR AP30A

NASLOV
ITU Radio Regulations (RR2016)
Frequencies
for
distress
and
safety
communications for the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS)
Frequencies and channelling arrangements in
the high-frequency bands for the maritime
mobile service
Table of transmitting frequencies in the
VHFmaritime mobile band
Provisions and associated frequency allotment
Plan for coast radiotelephone stations
operating in the exclusive maritime mobile
bands between 4 000 kHz and 27 500 kHz
Provisions
and
associated
Frequency
Allotment Plan for the aeronautical mobile
(OR) service in the bands allocated exclusively
to that service between 3 025 kHz and
18 030 kHz
Frequency allotment Plan for the aeronautical
mobile (R) service and related information
Provisions for all services and associated
Plans and List for the broadcasting-satellite
service in the frequency bands 11.7-12.2 GHz
(in Region 3), 11.7-12.5 GHz (in Region 1) and
12.2-12.7 GHz (in Region 2)
Provisions and associated Plans and Lists for
feeder links for the broadcasting-satellite
service (11.7-12.5 GHz in Region 1, 12.212.7 GHz in Region 2 and 11.7-12.2 GHz in
Region 3) in the frequency bands 14.514.8 GHz and 17.3-18.1 GHz in Regions 1 and
3, and 17.3-17.8 GHz in Region 2

SLOVENSKI OPIS
ITU Pravilnik o radiokomunikacijah (RR2016)
Frekvence za nujnostne in varnostne
komunikacije v
globalnem pomorskem
nujnostnem in varnostnem sistemu (GMDSS)
Radijske
frekvence
in
razdelitev
radiofrekvenčnih kanalov v kratkovalovne (HF)
pasu za pomorske mobilne storitve
Tabela oddajnih frekvenc v VHF pasu za
pomorske mobilne storitve
Določbe in pripadajoči plan razdelitve radijskih
frekvenc za obalne radiotelefonske postaje, ki
delujejo v rezerviranih pasovih za pomorske
mobilne storitve med 4 000 kHz in 27 500 kHz
Določbe in pripadajoči plan razdelitve radijskih
frekvenc za zrakoplovne mobilne (OR) storitve
v pasovih rezerviranih za te storitve med
3 024 kHz in 18 030 kHz
Plan
razdelitve
radijskih
frekvenc
za
zrakoplovno
mobilno
(R)
storitve
in
pripadajoče informacije
Določbe za vse storitve in pripadajoči plan in
spisek za radiodifuzne satelitske storitve v
radiofrekvenčnih pasovih11,7 – 12,2 GHz (v
Območju 3), 11,7 – 12,5 GHz (v Območju 1) in
12,2 – 12,7 GHz (v Območju 2)
Določbe in pripadajoči plan in spisek za
dovodne povezave za radiodifuzne satelitske
storitve (11,7 – 12.5 GHz v Območju 1, 12,2 –
12,7 GHz v Območju 2 in 11,7 – 12,2 GHz v
Območju 3) v radiofrekvenčnih pasovih 14,5 –
14,8 GHz in 17,3 – 18,1 GHz v Območjih 1 in
3, in 17,3 – 17,8 GHz v Območju 2
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10.

ITU RR AP30B

Provisions and associated Plan for the fixedsatellite service in the frequency bands 4 5004 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10.7010.95 GHz, 11.20-11.45 GHz and 12.7513.25 GHz

11.

ITU-R BO.1213

12.

ITU-R BS.412-9

13.

ITU-R BT.417-5

14.

ITU-R BT.419-3

15.

ITU-R BT.655-7

16.

ITU-R BT.1306-4

17.

ITU-R BT 1368-8

Reference receiving earth station antenna
pattern for the WARC broadcasting-satelliteservice in the 11.7-12.75 GHz band
Planning standards for terrestrial FM sound
broadcasting at VHF
Minimum field strengths for which protection
may be sought in planning an analogue
terrestrial television service
Directivity and polarization discrimination of
antennas in the reception of television
broadcasting
Radio-frequency protection ratios for AM
vestigial sideband terrestrial television systems
interfered with by unwanted analogue vision
signals and their associated sound signals
Error correction, data framing, modulation and
emission methods for digital terrestrial
television broadcasting
Planning criteria for digital terrestrial television
services in the VHF/UHF bands

18.

ITU-R F.758-3

19.

ITU-R M.690

20.

ITU-R M.2085

21.

ITU-R P.1546-2

22.
23.

ITU-R SM.329-10
ITU-R SM.1268-1

24.

ITU-R TF.374

25.

ITU-R TF.460

26.

ITU-T H.264

C.6.1
C.7
1.

Considerations in the development of criteria
for sharing between the terrestrial fixed service
and other services
Technical characteristics of emergency
position-indicating radio beacons (EPIRBs)
operating on the carrier frequencies of 121.5
MHz and 243 MHz
Technical conditions for the use of wireless
avionics
intra-communication
systems
operating in the aeronautical mobile (R)
service in the frequency band 4 200 4 400
MHz
Method for point-to-area predictions for
terrestrial services in the frequency range
30 MHz to 3 000 MHz

Uradni list Republike Slovenije
Določbe in pripadajoči plan in spisek za
dovodne povezave za fiksne satelitske storitve
v
radiofrekvenčnih
pasovih
4 500
–
4 800 MHz, 6 725 – 7 025 MHz, 10,70 –
10,95 GHz, 11,20 – 11,45 GHz in 12,75 –
13,25 GHz
Referenčna sprejemna antena zemeljske
postaje za WARC radiodifuzno satelitsko
storitev v pasu 11,7-12,75 GHz.
Zahteve za planiranje prizemne FM zvokovne
radiodifuzije v VHF področju
Minimalna poljska jakost, za katero se lahko
upošteva zaščita, pri planiranju analogne
prizemne televizijske storitve
Smernost in polarizacijska ločljivost anten pri
sprejemu slikovne radiodifuzije
Zaščitna
razmerja
za
AM
okrnjeno
enopasovno prizemno slikovno radiodifuzijo, ki
jo motijo neželeni analogni slikovni signali in
njihovi pripadajoči zvokovni signali
Korekcija napak, oblikovanje podatkov,
modulacija in metode oddajanje pri digitalni
prizemeljski televiziji.
Merila za načrtovanje digitalnih prizemeljskih
televizijskih storitev v VHF/UHF frekvenčnih
pasovih.
Pogoji pri razvoju kriterijev za souporabo med
prizemnimi fiksnimi storitvami in ostalimi
storitvami
Tehnične karakteristike za pomorski javljalniki
kraja nuje na nosilnih frekvencah 121,5 MHz in
243 MHz
Tehnični pogoji uporabe za brezžičnih
komunikacijskih sistemov znotraj letal v
zrakoplovni mobilni (R) storitvi v frekvenčnem
pasu 4 200-4 400 MHz

Metoda za izračun (elektromagnetnega polja)
točka – področje za prizemne storitve v
radiofrekvenčnem
področju
30 MHz
do
3 000 MHz
Unwanted emissions in the spurious domain
Neželene oddaje (v področju motenja)
Method of measuring the maximum frequency Metoda za merjenje maksimalne frekvenčne
deviation of FM broadcast emissions at deviacije za oddajanje FM radiodifuzije na
monitoring stations
merilno nadzorni postaji
Precise
frequency
and
time-signal Oddajniki signala za časovne normale
transmissions
Standard-frequency and time-signal emissions Oddajanje v storitvi standardne frekvence in
časovnih signalov
Advanced video coding for generic audiovisual Napredno kodiranje video signala za splošne
services
avdiovizualne storitve

ITU dokumenti (vključeni v ITU RR) (ITU RR 2016-Vol.IV):
ISO/IEC dokumenti:
OZNAKA
ISO/IEC 14496-3
ISO/IEC 14496-10

NASLOV
SLOVENSKI OPIS
Information technology -- Coding of audio-visual Informacijska tehnologija - Kodiranje v
avdiovizualnih
sistemih
objects -- Part 3: Audio
Del 3: Zvok
Information technology -- Coding of audio-visual
Informacijska tehnologija - Kodiranje v
objects -- Part 10: Advanced Video Coding
avdiovizualnih
sistemih
Del 10: Napredno kodiranje slike
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OBČINE
BREZOVICA
422.

Odlok o I. rebalansu proračuna Občine
Brezovica za leto 2018

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 23. redni seji dne 15. 2. 2018
sprejel

II.
40

41

ODLOK
o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica
za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018
(Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji
do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. rebalans 2018
Skupina / podskupina kontov
(EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
12.025.983,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.005.459,00
70
DAVČNI PRIHODKI
7.605.762,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.407.042,00
703 Davki na premoženje
1.045.220,00
704 Domači davki na blago
in storitve
153.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.399.697,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.206.697,00
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
140.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
21.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.021.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
100.000,00
73
PREJETE DONACIJE
13.000,00
730 Prejete donacije iz domačih
virov
13.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.907.524,54
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
998.599,20
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
908.925,34

42

43

III.
B.
IV.

75

V.
44

VI.
C.
VII.
50

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.836.983,54
TEKOČI ODHODKI
2.118.288,30
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
488.611,98
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
74.457,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.402.219,32
403 Plačila domačih obresti
58.000,00
409 Rezerve
95.000,00
TEKOČI TRANSFERI
4.248.580,24
410 Subvencije
425.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.581.271,04
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
272.050,00
413 Drugi tekoči domači transferi
970.259,20
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.162.115,00
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
5.162.115,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI
308.000,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
160.000,00
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
148.000,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I-II)
189.000,00
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in drugih pravnih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
0
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2016

Uradni list Republike Slovenije
409.000,00
409.000,00
409.000,00
–220.000,00
–409.000,00
–189.000,00

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3/18
Brezovica, dne 16. februarja 2018
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

220.000,00

Posebni del rebalansa 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 podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu
odloku se objavita na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018
(Uradni list RS, št. 86/16) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(proračunski skladi)
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan
po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini
15.000,00 EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v skladu z
49. členom ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00EUR.
Za uporabo sredstev nad 10.000,EUR odloča občinski svet.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018
(Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 13. člen
spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov
in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv
na upravljanje)
Zadolžijo se lahko pravne osebe javnega sektorja, v katerih ima Občina Brezovica delež, in sicer JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o. Glede na delež lastništva znesek zadolžitve
Občine Brezovica 2018 znaša 3.761.880,00 EUR, in sicer:
– dolgoročna zadolžitev LPP d.o.o. pri bankah do višine
165.600,00 EUR;
– dolgoročna zadolžitev ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. pri bankah do višine 2.975.280,00 EUR;
– kratkoročna interna zadolžitev LPP d.o.o. do višine
27.600,00 EUR;
– kratkoročna zadolžitev LPP d.o.o. pri bankah do višine
179.400,00 EUR;
– kratkoročna zadolžitev SNAGA, d.o.o. pri bankah do
višine 138.000,00 EUR ter
– kratkoročna zadolžitev ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. pri bankah do višine 276.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se zagotovijo iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.«

423.

Pravilnik o volitvah predstavnikov občine
v volilno telo za volitve člana državnega sveta
in za določitev kandidata za člana državnega
sveta

Na podlagi določil 14., 15., 39., 40. in 41. člena Zakona o
državnem svetu /ZDSve/ (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in
15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16)
je Občinski svet Občine Brezovica na 22. seji dne 21. 12. 2017
sprejel

PRAVILNIK
o volitvah predstavnikov občine v volilno telo
za volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta
1. člen
(uporaba izrazov)
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek volitev predstavnikov Občine
Brezovica (v nadaljevanju: občina) v volilno telo 1. volilne enote
za volitve člana državnega sveta (v nadaljevanju: volilno telo)
ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
(predstavniki in kandidat)
(1) Občinski svet v volilno telo izvoli tri predstavnike občine (v nadaljevanju: elektorji). Občinski svet določi enega
kandidata za člana državnega sveta.
(2) Za elektorja in kandidata je lahko imenovana polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo in stalnim prebivališčem v občini.
4. člen
(lista kandidatov)
(1) Občinska uprava v 3 dneh po prejemu poziva Državne
volilne komisije pozove člane občinskega sveta naj predlagajo
kandidate za elektorje in kandidate za člana državnega sveta.
(2) Kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga vsak član občinskega sveta v 8 dneh
od prejema poziva občinske uprave.
(3) Predlog kandidatov za elektorje mora vsebovati ime
predlagatelja, imena elektorjev, njihove rojstne podatke, naslove stalnega prebivališča in njihova pisna soglasja. Predlog
za kandidata za člana državnega sveta mora vsebovati ime
predlagatelja, ime kandidata, njegove rojstne podatke, naslov
stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja ter njegovo
pisno soglasje.
(4) Predloge kandidatov in kandidata za člana državnega
sveta se predložijo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
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imenovanja (v nadaljevanju: komisija) najpozneje v petnajstih
dneh od dneva, ko začnejo teči roki za volilna opravila.
(5) Komisija sestavi seznam kandidatov za elektorje ter
seznam kandidatov za člana državnega sveta po abecednem
vrstnem redu in seznama pošlje županu in občinskemu svetu.
(6) Na podlagi seznama predlaganih kandidatov za elektorje in seznama predlaganih kandidatov za člana državnega
sveta se pripravijo glasovnice.
5. člen
(volitve elektorjev)
(1) Občinski svet izvoli elektorje na svoji seji s tajnim
glasovanjem z večino opredeljenih glasov navzočih članov
občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima en glas.
(2) Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za elektorja tako, da obkroži zaporedno številko pred
največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev.
(3) Izvoljeni so tisti kandidati za elektorja, ki so prejeli
največ glasov.
(4) V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje
pri glasovanju prejela enako najvišje število glasov, se med
njimi odloči z žrebom.
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CANKOVA
424.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Cankova

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list
RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr),
218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d 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,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13
– ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 59. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16 in 33/17) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet Občine
Cankova na 16. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Cankova

6. člen

SPLOŠNA DOLOČILA

(določitev kandidata)

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Cankova
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), vrste zemljišč, zavezance za plačilo, merila za
določitev višine NUSZ ter merila za popolno ali delno oprostitev
plačila NUSZ.

(1) Občinski svet določi kandidata za člana državnega
sveta na svoji seji s tajnim glasovanjem z večino opredeljenih
glasov navzočih članov občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima en glas.
(2) Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številka
pred imenom kandidata.
(3) V primeru, ko sta dva ali več kandidatov pri glasovanju prejela enako najvišje število glasov, se med njimi odloči
z žrebom.
7. člen
(predložitev seznama volilni komisiji)
(1) Župan predloži seznam izvoljenih elektorjev in določenega kandidata pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni
pred začetkom glasovanja.
(2) V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta
določen župan občine, se za predstavnika kandidature določi
člana občinskega sveta.
8. člen
(sprejem pravilnika)
Ta pravilnik vsebuje določbe poslovniške narave, zato ga
sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Brezovica, št.
47/2002, z dne 4. 10. 2002.
10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46/17
Brezovica, dne 22. decembra 2017
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

OBMOČJE ZA PLAČILO NUSZ
2. člen
NUSZ se plačuje na celotnem območju Občine Cankova,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dostop do zemljišča po javni cesti,
– možnost priključitve na električno energijo,
– možnost priključitve na javni vodovod,
– možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, ali če je
dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
VRSTE ZEMLJIŠČ ZA KATERE SE ODMERJA NUSZ
3. člen
NUSZ se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča.
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa.
Obveznost plačevanja NUSZ preneha, ko se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja,
odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma
lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba oziroma
del stavbe, to dejstvo sporoči občini ter novo stanje evidentira
na Geodetski upravi, hkrati pa se uvede obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča,
če leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina
določila, da se na njem plačuje takšno nadomestilo in izpolnjuje
vse pogoje navedene v 5. členu tega odloka.
Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen
brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se takšna gradnja ne šteje za
novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje.
4. člen
Zazidana stavbna zemljišča so:
tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
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gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki
ni objekt gospodarske javne infrastrukture.
Če objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture,
nima določene gradbene parcele, se do njene določitve smatra,
da je pozidano stavbno zemljišče fundus objekta pomnožen
z 1,5 kratnikom fundusa. Preostali del zemljišča se šteje za
nezazidano stavbno zemljišče, če izpolnjuje vse pogoje iz 5.
člena tega odloka.
Za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča se
uporabljajo uradni podatki Geodetske uprave, ki se nanašajo
na stavbe oziroma dele stavb (Register nepremičnin – površina
dela stavbe zmanjšana za odprte prostore).
Namen stavbe ali dela stavbe se določi na osnovi uradnih
podatkov GURS, ki se nanašajo na namen stavbe ali dela stavbe.
Kot pozidana stavbna zemljišča so tudi zunanja zemljišča,
ki so funkcionalno povezana s poslovnimi oziroma proizvodnimi stavbami in so v naravi zunanje manipulativne površine,
zunanja skladišča, zunanja parkirišča, delavnice na prostem in
podobno – druga stavbna zemljišča. Če v uradnih evidencah
ni ustreznega podatka glede na zgornje alineje tega člena, je
pomanjkljiv ali ni pravilen, občinska uprava ali zavezanec sam
o tem obvesti Območno enoto GURS, da pridobi te podatke.
Do pridobitve podatkov s strani GURS lahko občina uporablja
podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekti za
pridobitev gradbenega dovoljenja, podatki za izdajo odločbe o
plačilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetkov). Občina
lahko tudi pozove lastnika objekta, da sporoči pravilne podatke.
Postopek uskladitve podatkov se izpelje skladno s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin.
5. člen
Nezazidana stavbna zemljišča so:
tiste zemljiške parcele ali deli parcel, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna
gradnja določene vrste objekta, ki ni objekt gospodarske javne
infrastrukture, niso namenjeni za gradnjo objektov za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
športa in javne uprave. Za njih mora biti zagotovljena oskrba s
pitno vodo iz javnega omrežja, električno energijo, odvajanje
odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
Za odvajanje odplak se štejejo tudi območja, na katerih je dovoljena gradnja greznic in malih čistilnih naprav.
Če zazidano stavbno zemljišče nima določene gradbene
parcele, se nezazidani del stavbnega zemljišča določi tako,
da se od površine parcele odšteje fundus objekta pomnožen s
faktorjem 1,5, in sicer za objekte, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in izpolnjuje vse zahteve prvega odstavka
tega člena.
Ne glede na določbe tega člena, se kot nezazidano stavbno zemljišče štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je s
prostorsko izvedbenim aktom določeno, da so namenjene za
površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, če:

Namen stavbe ali dela stavbe:
Stanovanjske stavbe
Hoteli in gostinstvo
Banka, pošta, zavarovalnica
Poslovni prostori
Trgovski namen
Bencinski servis
Prostori za storitvene dejavnosti
Avtopralnica
Garaža – samostojna
Industrija
Druga stavbna zemljišča

– je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po
opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo,
– je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija,
vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo,
– se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja
izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma
da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi
glede na površino parcele ali dela parcele, ki ustreza pogojem
iz tega člena.
ZAVEZANCI ZA PLAČILO NUSZ
6. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačevati neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe,
oziroma lastnik.
Lastništvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo ali na osnovi pravnega akta s katerim oseba
ali pravna oseba dokazuje, da je pridobila lastninske pravice
(pogodba, zakon, odločba).
Pravico uporabe fizična ali pravna oseba dokazuje z
najemno, zakupno, služnostno pogodbo ali drugim aktom, ki
dokazuje, da ima pravico uporabe stavbnega zemljišča.
MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NUSZ
7. člen
Merila za določitev višine NUSZ so:
– lega stavbnega zemljišča
– namenska raba zemljišča
– opremljenosti zemljišča s komunalno infrastrukturo.
8. člen
Lega stavbnega zemljišča:
Celotno območje Občine Cankova je razdeljeno na 3 območja:
– 1. območje: stavbna zemljišča v naselju Cankova,
– 2. območje: stavbna zemljišča v naseljih Korovci in
Skakovci,
– 3. območje: stavbna zemljišča v naseljih Domajinci,
Gerlinci, Gornji Črnci, Krašči in Topolovci.
Grafični prikaz območij je v Prilogi št. 1 tega odloka.
9. člen
Namenska raba zemljišč
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za
objekte in dele stavb z naslednjim namenom:

Dejavnost po GURS:
1110000 – 112201
1211101 – 121201
1202001
1220301
1230101 – 1230201
1230301 – 1230303
1230401, 1230404
1230402
1242001 – 1242004
1251000 – 1251001, 1251003,
1251004, 1251006 – 1252008
Odprta skladišča, manipulativne
površine, parkirišča

Število točk
1. območje:
40
250
400
250
250
400
250
250
40
300

Število točk
2. območje:
30
200
400
200
200
400
200
200
30
250

Število točk
3. območje:
20
150
400
150
150
400
150
150
20
200

Glede na dejanGlede na
Glede na dejansko rabo
dejansko rabo
sko rabo
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10. člen
Nezazidana stavbna zemljišča
Za nezazidana stavbna zemljišča se namenska raba zemljišča določi glede na podrobno namensko rabo zemljišč iz
občinskih planskih aktov.
Nezazidana stavbna zemljišča se točkujejo glede na območje:
– 1. območje:
– 2. območje:
– 3. območje:

10 točk
7 točk
5 točk.

11. člen
Komunalna opremljenost stavbnih zemljišč:
Vrsta:
Makadamska cesta
Cesta v protiprašni obliki
Javni vodovod
Javna kanalizacija
Električno omrežje
Telefonsko omrežje
Optično širokopasovno omrežje
Javna razsvetljava
Urejeni pločniki

Število točk:
10
20
20
25
25
10
15
15
10

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na
vodovod in kanalizacijo, če je sekundarno omrežje, na katerega
se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča
največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in
koriščenja komunalne infrastrukture. O možnosti dejanske priključitve daje soglasje upravljavec posamezne infrastrukture.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka
na telefonsko omrežje, če je telefon dejansko priključen na
telefonsko omrežje.
Pri drugih poslovnih površinah iz 9. člena in nezazidanih
stavbnih zemljiščih iz 10. člena se komunalna oprema ne točkuje.
12. člen
Določitev višine NUSZ
Letna višina NUSZ se izračuna tako, da se medsebojno
pomnožijo:
– površina stavbnega zemljišča izražena v m2,
– seštevek točk glede na namensko rabo zemljišča in
skupno število točk glede na komunalno opremo – razen pri
izračunu nadomestila za druge poslovne površine in nezazidana stavbna zemljišča,
– vrednost točke.
13. člen
Določevanje vrednost vrednosti točke
Vrednost točke za stavbna zemljišča v letu 2018 znaša
0,0037557.
Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na
podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po
podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom, za
katero se nadomestilo odmerja, če je količnik večji od ena.
Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu RS.
V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi Občinski svet Občine Cankova, na predlog župana.
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Osnova za izdajo odločb so podatki, ki jih vsako leto posreduje občinska uprava.
Plačilo NUSZ zavezanci plačujejo v skladu z Zakonom o
davčnem postopku.
Postopek pritožbe na odločbo za plačilo NUSZ se izvede v
skladu z Zakonom o davčnem postopku.
MERILA ZA POPOLNO ALI DELNO OPROSTITEV
PLAČILA NUSZ
15. člen
Oprostitve plačila NUSZ
NUSZ se ne plačuje za:
– zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe RS in zemljišča, ki so trajno namenjena za potrebe reševanja in zaščite,
– za objekte tujih držav, ki so v uporabi kot diplomatska ali
konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih
uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni
v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za sakralne objekte, v katerih verske skupnosti opravljajo
verske obrede.
Za oprostitev plačila NUSZ lahko zaprosi zavezanec v naslednjih primerih:
– za dobo 5 let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, ki je zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko
stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše ali
neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev začne teči
z dnem začetka uporabe stanovanjske hiše ali posameznega
dela stanovanjskega objekta, kar zavezanec dokazuje s potrdilom upravne enote o prijavi stalnega bivališča na naslovu, ki je
predmet oprostitve,
– oseba, ki prejema socialno podporo,
– občani, katerih skupni mesečni prejemki na družinskega
člana ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost,
– oseba, katere objekt je trajno neuporaben zaradi požara,
poplave ali druge naravne nesreče in to lahko dokaže z ustreznim
potrdilom. Oprostitev velja za obdobje, ko objekta ni mogoče uporabljati. To obdobje pa ne sme biti krajše od 3 mesecev. Dolžina
oprostitve ne more trajati dlje kot je potrebno za izvedbo sanacije
objekta. Dolžino sanacije določi strokovnjak gradbene stroke.
Zavezanci morajo vlogo za oprostitev vložiti za tekoče leto
odmere do 28. 2., sicer začnejo odobrene vloge veljati za naslednje odmerno leto.
16. člen
Kazenske določbe
Z denarno kaznijo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična
oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni
za odmero nadomestila,
– ne prijavi sprememb v 15 dneh od dneva nastanka sprememb,
– prijavi napačne podatke.
Z denarno kaznijo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in z denarno kaznijo v višini od 400 EUR se kaznuje
odgovorna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni
za odmero nadomestila,
– ne prijavi sprememb v 15 dneh od dneva nastanka sprememb,
– prijavi napačne podatke.

14. člen

PREHODNE DOLOČBE

Odmera NUSZ

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 123/00, dne 28. 12. 2000.

NUSZ se odmeri za vsak odmerni predmet posebej.
Odločbo za plačilo NUSZ izda ministrstvo, pristojno za
finance, ki tudi poskrbi za izterjavo plačila.
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18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426-01/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

425.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 32/07), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni
list RS, št. 87/11) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 16. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
1. člen
V 7. členu odloka se v drugem odstavku črta v celoti dvanajsta alineja, ki glasi »vodenje katastra javnega vodovoda in
hidrantnega omrežja«.
2. člen
V 8. členu odloka se doda nova, četrta alineja in se glasi:
»– vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovodnega omrežja v skladu z veljavno zakonodajo. V katastru
se vodijo podatki o omrežju, objektih in napravah javnega
vodovoda.«
Prav tako se v 8. členu doda novi, drugi odstavek, ki glasi:
»Stroški za izvajanje podeljenih pooblastil iz tega člena se
krijejo iz občinskega proračuna Občine Cankova.«
3. člen
V 25. členu odloka se doda novi, tretji odstavek, ki glasi:
»Sredstva za vzdrževanje in obratovanje hidrantnega
omrežja se izvajalcu javne službe zagotovijo iz občinskega
proračuna.«
4. člen
V prvem odstavku 34. člena se v tretji alineji vsebina v
celoti črta in se nadomesti z novim stavkom, ki glasi:
»s subvencijo občine, ki jo le ta določi ob potrditvi cene
storitve javne službe, ki ne pokriva stroškov obratovanja,«
Tretji odstavek 34. člena se črta v celoti.
5. člen
Stavek 35. člena odloka se črta v celoti in se nadomesti
z novo vsebino, ki glasi:
»Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za območje Občine Cankova predlaga izvajalec javne
službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
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Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.
Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obdobje.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene,
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora
začeti postopek potrjevanja cene.«
6. člen
Drugi odstavek 36. člena odloka se črta v celoti. Doda se
novi drugi in tretji odstavek, ki glasi:
»Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:
– omrežnine in
– vodarine,
ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno
vodo od dneva priključitve na javni vodovod.«
7. člen
Za 36. členom se dodajo še 36 a, b, c, d in e člen, ki se
glasijo:
»36.a člen
Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne
službe in vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe, in sicer:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in
za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
36.b člen
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru.
Stanje na vodomeru se odčitava najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode,
ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika
v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec lahko določi
akontacije tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
(3) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne
porabe v preteklem letu.
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(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu
se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih
dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega odvzema oziroma najmanj za obdobje enega leta.
(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se
kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine
za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna
poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba
0,15 m3 na osebo na dan.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva kot normalna poraba pitne vode.
(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je
prekomerna poraba pitne vode. Za prekomerno porabo vode
določi upravljavec javnega vodovoda višjo ceno v višini in na
način, ki je določen v Uredbi o metodologiji za oblikovanje
cene. Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih
glede na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem obdobju. Tako pridobljen prihodek zniža obračunsko ceno
za to javno službo.
36.c člen
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe (stroški amortizacije se izračunavajo v višini polne
amortizacije, obračunane po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, ki obsega prvo, drugo in tretjo alinejo 3. točke 22. člena
Uredbe o pitni vodi,
– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima,
– plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo
vode, in
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe
oskrbe s pitno vodo; pri tem se upošteva višina stroškov na
podlagi podpisanih pogodb.
36.d člen
Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki jih
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, zagotovitev
uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode
(tehnološke vode) v skladu z zakonom, ki ureja vode uporabnikom, ki niso uporabniki storitev javne službe.
Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri
čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in
odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki posebnih storitev
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se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne
javne službe.
36.e člen
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
8. člen
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS,
št. 87/11) vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-01/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

426.

Pravilnik o subvencioniranju nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Cankova

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) in 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ter 7. člena Statuta
Občine Cankova (MUV, št. 91/2013) je Občinski svet Občine
Cankova na 16. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Cankova
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Cankova, v proračunski postavki
PP 501501 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v
Občini Cankova, konto 411999 Drugi transferi posameznikom
in gospodinjstvom v višini 10.000,00 EUR.
2. člen
Občina Cankova (v nadaljevanju: občina) skladno s Programom širitve omrežja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja
nakupa in gradnje malih (individualnih in skupinskih) čistilnih
naprav (v nadaljevanju: MKČN) v velikosti do 50 populacijskih
enot (PE) za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju,
katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Cankova. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za
en objekt le enkrat.
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4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna
sredstva v višini najmanj 700,00 €/MKČN za objekt namenjen
stanovanjski rabi oziroma do največ 50 % vrednosti investicije.
5. člen
Upravičeni so stroški nakupa MKČN do 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje
najkasneje v dveh letih od nakupa in vgradnje.
6. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje
MKČN, vgrajenih od vključno leta 2017 dalje.
7. člen
Vloga mora zadostovati vsaj naslednjim pogojem:
– Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, ki jih predpisuje veljavna
zakonodaja,
– čiščenje komunalne vode v mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: MKČN) skladno z veljavnimi predpisi, ki
urejajo ustreznosti čiščenja v MKČN,
– čistilna naprava mora biti le na lokaciji, kjer ni možno
oziroma ni predvideno odvajanje vod v kanalizacijski sistem.
Informacije o načinu odvajanja vod prosilec pridobi osebno pri
izvajalcu obvezne lokalne javne gospodarske službe,
– lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma morajo predhodno skleniti
služnostno pogodbo, overjeno pri notarju,
– MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij
na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno s Programom širitve omrežja za odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode v občini,
– MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja,
– za MKČN mora biti izdelana ocena obratovanja, iz
katere mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z
določbami veljavnih predpisov,
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in
neovirano praznjenje.
8. člen
Občina vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih
sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke
ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na
Občino Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj
vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih
sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega leta,
vendar najkasneje do konca septembra za tekoče leto.
9. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani in oglasni
deski. V njem se določi:
– pravna podlaga za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– osnovni pogoji za kandidiranje na razpis z morebitnimi
merili,
– okvirna višina sredstev,
– obdobje do katerega morajo biti sredstva porabljena,
– rok in naslov za vložitev vlog,
– kraj, čas in oseba, kjer lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
10. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija
za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja
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MKČN, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Cankova (v
nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika Občine Cankova,
– 1 predstavnik izvajalca javne gospodarske službe, ki mu
je bila podeljena koncesija.
Prvo sejo komisije skliče župan. Člani komisije na prvi
seji izvolijo predsednika komisije. Komisija je imenovana za
obdobje mandata župana.
11. člen
Naloge komisije:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom prejemnikov,
– druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
12. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasne vloge
(z vsemi zahtevanimi dokazili), pripravi seznam upravičencev
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in na predlogi
komisije o dodelitvi proračunskih sredstev se izda sklep. Zoper
sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana
je dokončna.
13. člen
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku
15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa
pogodbe o sofinanciranju nakupa in gradnje MKČN se izvede
nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
14. člen
Medsebojno razmerje med občino in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju. Pogodba
o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino
sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti
pogodbenih strank.
15. člen
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu
sredstev s strani občine,
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo
koriščenja namenskih sredstev,
– se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.
16. člen
Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov
proračunskih sredstev datum prispelosti popolne vloge. Sredstva se dodeljuje enkrat letno do porabe finančnih sredstev
sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo
realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju
vrstnega reda prispelosti.
17. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja komisija.
Proračunska sredstva se lahko porabijo za namen, za
katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva
porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. V takih primerih mora prejemnik
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
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18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-02/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
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– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova
na 16. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto
urejanja prostora CA 5 – gospodarska cona
1. člen

427.

Sklep o pomoči za novorojence v Občini
Cankova

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list
RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 16. redni
seji dne 6. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o pomoči za novorojence v Občini Cankova
1. člen
Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne pomoči staršem
novorojencev z območja Občine Cankova.
2. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči imajo starši novorojenca pod pogojem, da je novorojenec državljan Republike
Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Cankova.
3. člen
Starši novorojenca pridobijo pravico do pomoči, ko občinska uprava pridobi podatke o rojstvu otroka, od pristojnega
matičnega urada.
4. člen
V primeru, da starša živita ločeno, je upravičenec do
pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi in ima stalno
prebivališče v Občini Cankova.
5. člen
Upravičenec prejme ob rojstvu otroka darilni bon v vrednosti 150,00 EUR in pa darilo v višini 50,00 EUR.
6. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o pomoči za novorojence št. 409-42/2007, z dne 5. 10. 2007, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 96/07.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 409-01/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

428.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto
urejanja prostora CA 5 – gospodarska cona

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora
CA 5 – gospodarska cona (v nadaljnjem besedilu: občinski
podrobni prostorski načrt).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
V skladu z 22. členom predloga Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Cankova (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) je za območje enot urejanja
prostora CA 5 predvidena izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta za prostorsko ureditev gospodarske
cone.
Na podlagi tega je Občina Cankova pristopila k pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
obsega enoto urejanja prostora CA 5.
Površina območja občinskega podrobnega prostorskega
načrta meri 18.996,22 m² in obsega zemljišča s parcelnimi
številkami 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1476, 1477, 1478, 1479/1,
1479/2, 1479/3, 1480 in 1481, vse v k.o. Cankova.
Območje podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.
4. člen
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje
in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
iz njihove pristojnosti)
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2,
9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
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Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 011-2/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.

430.

6. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega
načrta na občinskem svetu je predviden v roku 6 mesecev po
začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v
celoti financira Občina Cankova.
8. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Cankova.
Št. 350-02/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

429.

Na podlagi 29., 31. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) ter 16. in 22. člena Statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na
16. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel naslednji

UGOTOVITVENI

UGOTOVITVENI

SKLEP

1. člen
Občinski svet Občine Cankova ugotavlja, da je članica
Občinskega sveta Občine Cankova, ga. Nastia Flegar dne
17. 11. 2017 podala pisno izjavo, da odstopa s funkcije člana
občinskega sveta.
2. člen
Občinski svet Občine Cankova ugotavlja, da je ge. Nastii
Flegar, izvoljeni predstavnici naselja Gerlinci na volitvah članov Občinskega sveta Občine Cankova z dnem 17. 11. 2017
predčasno prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine
Cankova.

SKLEP

1. člen
Občinski svet Občine Cankova na podlagi poročila Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova o izidu nadomestnih volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova, ki so bile 26. novembra 2017 ugotavlja, da je bil izvoljen Horvat Jožef, roj. 12. 1. 1970, Cankova 91.
2. člen
Občinski svet Občine Cankova potrdi mandat novoizvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Cankova Jožefu Horvatu, Cankova 91.
Ta sklep velja takoj.

3. člen

Št. 011-1/2018
Cankova, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju
mandata članici Občinskega sveta Občine
Cankova

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), 22. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št.
91/13) in 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine
Cankova na 16. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel naslednji

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata
novoizvoljenemu članu Občinskega sveta
Občine Cankova

CERKNICA
431.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za JV del
območja urejana RA 41 na Rakeku

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in
61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1
(Uradni list RS, št. 2/17) Cerknica sprejema

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za JV del območja urejana
RA 41 na Rakeku
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega
načrta za JV del območja enote urejana prostora z oznako

Uradni list Republike Slovenije
RA 41 se nahaja v obstoječi stanovanjski soseski Dovce. Predvideno sosesko na JV omejuje železnica z vmesno tamponsko
cono zelenih površin, z ostalih strani pa obstoječa soseska
Dovce. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu
– OPN (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 38/16) ima določeno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo (SS – območje
eno- in dvostanovanjskih stavb). Za enoto je predvidena izdelava OPPN, zato so nam lastniki zemljišč oziroma investitorji na
območju podali pobudo za izdelavo le-tega in Občina Cerknica
je z dopisom št. 3500-6/2017, z dne 9. 2. 2018 sprejela pobudo.
Območje ima v naselju ugodno lego in je že od leta 1996
v prostorskih aktih opredeljeno za stanovanjsko gradnjo in
bo predvidoma zagotovilo potrebne površine za individualno
stanovanjsko gradnjo naselja Rakek za naslednjih 8–10 let,
skupaj s še nerealizirano sosesko v osrednjem delu Rakeka.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc.
št. 1141/10, 1141/11, 1141/12, 1141/13 in dostop po zemljišču
1142/1-del k.o. Rakek. Območje je veliko cca 1,5 ha, dostop
je z javne poti (št. odseka 541703) Dovce-Mač.-Frel.-t.igr.. Na
območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja
predvideva cca 12 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo naselja, in sicer za same stanovanjske stavbe in potrebno
gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2), ob
upoštevanju:
– OPN,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za
okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo,
ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora,
izdelane idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Uporabi se obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki
so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 15 dni
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30 dni
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 30 dni
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na
OS 15 dni
7. faza – izdelava predloga, 30 dni
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30 dni
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS,
predstavitev na OS 20 dni
10. faza – priprava končnega akta 10 dni
11. faza – objava v Uradnem listu RS.
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Terminski plan ne vključuje časa postopka CPVO. V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z
določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN,
čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanju z nosilci
urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana
2. varstvo voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica
7. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Rakek
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
– Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 1380 Cerknica
Pobudniki oziroma naročniki OPPN so fizične osebe oziroma lastniki zemljišč na območju.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-6/2017
Cerknica, dne 9. februarja 2018
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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Uradni list Republike Slovenije

ČRENŠOVCI
432.

403 Plačila domačih obresti

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2018

409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

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 določa v naslednjih zneskih:

70

71

72

73

74

II.
40

810.028,00

413 Drugi tekoči domači transferi

61.283,00
345.519,00

414 Tekoči transferi v tujino

/

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

954.887,19
954.887,19
82.000,00

430 Investicijski transferi

S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2018
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

I.

61.500,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(vsebina odloka)

BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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 javno
finančnih institucij
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

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1. člen

A.

55.617,00
1,278.330,00

410 Subvencije

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na
27. redni seji dne 14. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018

3.650,00

v€
2,924.828,00
2,665.067,00
2,371.304,00
2,229.119,00
124.785,00
17.400,00
/
293.763,00
82.100,00
4.500,00
950,00
/
206.213,00
57.600,00
24.000,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44 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 pravnih osebah
jav. prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

39.990,00
794.744,00

69.631,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

202.161,00
3,447.087,19
1,131.870,00
237.869,00

69.631,00

50 ZADOLŽEVANJE

33.600,00

202.161,00

82.000,00
–522.259,19

45.160,00
45.160,00
–497.788,19

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

24.471,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–IX=-III

522.259,19

XII. Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2017

497.788,19

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.

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Črenšovci ali oglasni deski.
3. člen
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju
2018 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

(izvrševanje proračuna)

6. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o
javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom
uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi
ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Črenšovci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru
glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov,
ki so usklajeni s porabniki.
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona
o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za sofinanciranje investicij
iz proračuna EU, vendar le do višine odobrenih sredstev in
največ za obdobje do prejema teh sredstev oziroma najkasneje
do konca proračunskega leta.
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom Uradni list RS, št. 71/93, 87/01)
2. taksa za obremenjevanje voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo,
6. prihodki od komunalnega prispevka,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina in
8. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni,
se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so
opredeljeni
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Črenšovci.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva
– proračunski sklad – Občina Puconci.
V sredstva proračunske rezerve se namenja del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna.
Stalna proračunska rezerva za naravne nesreče znaša
15.700,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča
občinski svet.
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše v celoti ali delno dolgove,
ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višini 250,00 €. Prav tako lahko župan odpiše
dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina Črenšovci v letu 2018 dolgoročno
zadolži v višini 69.631,00 za sofinanciranje projektov: Izgradnja pločnika v naselju Trnje in Sanacija objekta Kleklov dom.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2018
zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglasjem občinskega sveta Občine Črenšovci.
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12. člen

(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v
letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-27/2018-183
Črenšovci, dne 14. februarja 2018
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRNOMELJ
433.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine
Črnomelj

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi
53. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11,
24/14 in 66/16) je Nadzorni odbor Občine Črnomelj na 7. seji
dne 17. 1. 2018 sprejel

POSLOVNIK
o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem poslovnikom se določa podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).
(2) Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se
uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni
samoupravi, Statuta Občine Črnomelj in Pravilnika o obveznih
sestavinah poročila nadzornega odbora občine. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med naštetimi predpisi in
tem poslovnikom se neposredno uporabljajo določila navedenih predpisov.
(3) V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
2. člen
(1) Nadzorni odbor je samostojen organ Občine Črnomelj
(v nadaljevanju: občina) in najvišji organ nadzora javne porabe
v Občini Črnomelj.
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo
opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni samoupravi,
Statuta Občine Črnomelj in Pravilnika o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine.
3. člen
Sedež nadzornega odbora je v Črnomlju, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
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4. člen
(1) Nadzorni odbor ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis »Občina Črnomelj«, v
zunanjem krogu na spodnji polovici pa napis »Nadzorni odbor«.
V notranjem krogu ima navedbo sedeža občine: »Črnomelj, Trg
svobode 3«. V sredini žiga je grb občine.
(2) Žig nadzornega odbora hrani pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA
5. člen
(1) V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti),
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
javnih sredstev.
6. člen
(1) V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor kot organ
občine deluje samostojno in neodvisno.
(2) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
III. JAVNOST DELA
7. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
predsednik za to pooblasti.
8. člen
(1) Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako,
da na spletni strani občine objavi:
– letni nadzorni program ter njegove spremembe in dopolnitve;
– letno poročilo o svojem delu;
– dokončna poročila, ki so bila izkazano vročena nadzorovani osebi.
(2) Javnost svojega dela zagotavlja nadzorni odbor tudi s
predložitvijo letnega nadzornega programa in letnega poročila
o delu županu in občinskemu svetu.
9. člen
(1) Dokončna poročila, ki so bila izkazano vročena nadzorovani osebi, so informacije javnega značaja.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko za vsako posamezno dokončno poročilo pripravi kratek povzetek in ga
predstavi javnosti, tako da ga objavi na spletni strani občine.
(3) Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.
(4) Dostop do dokumentov in gradiv v zvezi z delom nadzornega odbora se zainteresiranim osebam omogoči skladno
z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij
javnega značaja.
(5) Javni uslužbenec, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru, o vloženi zahtevi za posredovanje informacije javnega značaja v zvezi z delom nadzornega
odbora, nemudoma seznani predsednika nadzornega odbora.
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10. člen
Nadzorni odbor lahko odloči, da se javnost dela omeji ali
izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov ali
državnih, uradnih in poslovnih skrivnosti, ki so tako opredeljene
z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ali
uporabnikov proračunskih sredstev.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
NADZORNEGA ODBORA
11. člen
(1) Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje
občinski svet izmed občanov v skladu s statutom občine.
(2) Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji, ki jo
skliče predsednik nadzornega odbora, navzoča večina članov.
(3) Nadzorni odbor predstavlja predsednik, ki tudi sklicuje
in vodi njegove seje.
(4) Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov članov.
12. člen
(1) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost
udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter
druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni
odbor ali njegov predsednik.
(2) Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje,
mora o tem in o razlogih za to najpozneje do začetka seje
obvestiti javnega uslužbenca, ki opravlja strokovna in administrativna dela za nadzorni odbor.
13. člen
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in
dobiti podatke od občinskih organov, ki so mu potrebni pri
opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog
ne zahteva nadzorni odbor.
14. člen
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke, državne, uradne in poslovne skrivnosti,
ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov.
15. člen
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima kot član nadzornega odbora, predsednik nadzornega odbora opravlja naslednje naloge:
– predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje;
– vodi in organizira delo nadzornega odbora;
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;
– skrbi za red na seji;
– predlaga člane, ki bodo opravili nadzor;
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila, osnutke poročil, poročila s priporočili in predlogi ter druge akte nadzornega
odbora;
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;
– pripravi predlog programa dela, ki vsebuje letni nadzorni
program in predlog finančnega načrta;
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
– sodeluje z občinskim svetom in županom;
– sodeluje na sejah občinskega sveta, ko se obravnavajo
zadeve iz pristojnosti nadzornega odbora in je vabljen na sejo.
V. STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ
16. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za nemoteno delo
nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
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(2) Župan določi javnega uslužbenca, ki je zadolžen za
strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru.
17. člen
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet ob pogoju, da so za ta namen zagotovljena
sredstva v okviru proračuna.
VI. DELO NADZORNEGA ODBORA
18. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta.
(2) Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor
županu v postopku priprave občinskega proračuna.
(3) Med letom lahko nadzorni odbor letni nadzorni program spremeni ali dopolni.
(4) Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski
svet in župana ter ga objaviti na spletni strani občine.
(5) Ob koncu posameznega leta nadzorni odbor sprejme
letno poročilo o svojem delu ter porabi sredstev in ga mora
posredovati županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
(6) Nadzorni odbor sodeluje z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in krajevnih skupnosti, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi
osebami.
(7) Nadzorni odbor predloge župana ali občinskega sveta
obravnava kot pobude, da nadzorni odbor opravi kak izredni
pregled poslovanja občinske uprave ali drugih oseb, ki so po
zakonu predmet nadzora.
19. člen
(1) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na sejah, ki
potekajo v primernem prostoru na sedežu občine.
(2) Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno
pobudo ali na pobudo posameznega člana nadzornega odbora
ter v skladu s sprejetim programom dela.
(3) Seje nadzornega odbora niso javne.
(4) Zaradi vsebine dela nadzornega odbora, se smejo
seje nadzornega odbora udeležiti le izrecno povabljeni na sejo.
20. člen
(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna
večina članov odbora.
(2) Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge z večino glasov članov.
(3) Nadzorni odbor glasuje na sejah javno, z dvigom rok.
21. člen
(1) Vabilo in gradivo za sejo nadzornega odbora se vsaj
pet dni pred sejo posreduje članom nadzornega odbora v
elektronski obliki na njihov elektronski naslov ali v obliki redne
pošte na naslov njegovega prebivališča, če tako izrecno zahteva posamezen član.
(2) Na sejo nadzornega odbora se vabijo tudi posamezne
osebe, katerih prisotnost je, zaradi razjasnitve določenega
vprašanja, potrebna in sicer samo v delu, ko je njihova prisotnost potrebna.
(3) V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden
predlog dnevnega reda.
(4) Vabilu mora biti predloženo:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za
vabilo na redno sejo;
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.
(5) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se
lahko gradivo k posameznim točkam vroči članom nadzornega
odbora pozneje oziroma pred samim začetkom seje.
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22. člen
(1) Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v primeru
njegove zadržanost pa od njega pooblaščeni član nadzornega
odbora (predsedujoči).
(2) Na začetku vsake seje predsedujoči obvesti navzoče
člane nadzornega odbora, kdo od članov je opravičil svojo
odsotnost in ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen ter poda
pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji ter člane
obvesti, če je kdo povabljen na sejo.
23. člen
(1) O sprejemu dnevnega reda odloča nadzorni odbor
na začetku seje.
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik nadzornega odbora, pobude za uvrstitev posamezne zadeve na
dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
(3) Na vsaki seji je potrebno na dnevni red seje uvrstiti
točko potrditev zapisnika prejšnje seje in točko razno.
(4) Na dnevni red seje se lahko uvrsti dodatna točka, če
je zanjo pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora.
O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.
(5) Iz dnevnega reda seje se lahko umakne točka, za
katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotne
osebe, ki je potrebna za razjasnitev posameznega vprašanja.
O tem nadzorni odbor razpravlja in glasuje na začetku seje pri
določanju dnevnega reda ali med samo obravnavo te točke.
(6) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke nadzorni odbor ne razpravlja in ne glasuje.
(7) Seja poteka po točkah dnevnega reda.
24. člen
(1) Po sprejemu dnevnega reda se odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
(2) Člani nadzornega odbora imajo pravico dati pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahtevati, da se zapisnik
ustrezno spremeni ali dopolni. O utemeljenosti zahtevanih
sprememb ali dopolnitev odloči nadzorni odbor.
(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile dane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen ali dopolnjen s sprejetimi pripombami.
25. člen
(1) Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda
predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato
da besedo članu nadzornega odbora – poročevalcu za to zadevo, če je določen in nato še morebitnim vabljenim na sejo
pri tej točki dnevnega reda.
(2) Po uvodnih obrazložitvah iz prejšnjega odstavka
predsedujoči pozove k razpravi, kjer dobijo besedo člani
nadzornega odbora po vrstnem redu, kakor so se priglasili
k razpravi.
(3) Trajanje razprave posameznega člana nadzornega odbora pri posamezni točki dnevnega reda je časovno
omejeno na deset minut. Nadzorni odbor lahko na predlog
predsednika ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči,
da se razprava pri določni točki časovno podaljša.
(4) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na
dnevnem redu, ali o katerem teče razprava, h kateri je predsednik pozval.
(5) V času razprave imajo predlagatelj, morebitni vabljeni
ter poročevalec ves čas pravico pojasnjevati obravnavano
gradivo, ko se priglasijo k razpravi in jim predsednik preda
besedo.
26. člen
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev
za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o
zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.
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27. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni
razpravi, o posamezni točki dnevnega reda, predlog sklepa in
ga da na glasovanje.
(2) Predsednik nadzornega odbora po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. Član nadzornega odbor ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se zapiše v
zapisnik.
(3) Predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, ko so
obravnavane vse točke dnevnega reda.
28. člen
(1) Za red na seji nadzornega odbora skrbi predsednik.
(2) Na seji nadzornega odbora je prepovedano nepooblaščeno zvočno, slikovno in video snemanje.
(3) Na seji sme govoriti samo tisti, ki mu da besedo predsednik nadzornega odbora.
(4) Razpravljavec na seji sme govoriti le o vprašanju, ki
je na dnevnem redu seje in glede katerega mu je predsednik
dal besedo.
(5) Članu nadzornega odbora ali drugemu prisotnemu na
seji, ki govori, čeprav ni dobil besede, sega drugemu govorniku
v besedo, se pri razpravi ne drži dnevnega reda ali teme glede
katere je dobil besedo, ali če na kak drug način krši red na seji,
predsednik izreče opomin.
(6) Če se razpravljavec ali drugi prisotni po opominu še
vedno ne drži dnevnega reda ali teme glede katere je dobil
besedo, mu predsednik lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči
nadzorni odbor.
(7) Odstranitev s seje lahko predsednik izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub izrečenemu opominu ali
odvzemu besede krši red na seji tako, da moti delo nadzornega
odbora. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug
prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
(8) Če predsednik z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda
na seji, jo prekine in preloži.
(9) Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega
odbora.
29. člen
(1) O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik.
(2) Zapisnik seje nadzornega odbora obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– zaporedno številko seje, datum, kraj ter čas začetka in
zaključka seje ali njene prekinitve;
– navedbo prisotnih in odsotnih članov nadzornega odbora na seji in ob posameznem glasovanju (opravičeno ali
neopravičeno);
– prisotnost in odsotnost vabljenih na sejo ter ostale morebitne prisotne;
– ugotovitev sklepčnosti;
– sprejet dnevni red seje;
– potek seje z navedbo poročevalcev;
– postopkovne odločitve predsednika in nadzornega odbora;
– predloge sklepov in izide glasovanja o posameznih
predlogih;
– sprejete sklepe in izid glasovanja pri posameznih sklepih oziroma točkah dnevnega reda ter
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih
sklepih. Ločeno mnenje poda član odbora, ki se ne strinja s
sprejeto odločitvijo ali mnenjem in želi svoje mnenje še posebej
poudariti.
(3) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti formulirani in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo
je nadzorni odbor obravnaval.
(4) Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega
morajo biti izvršeni in kdo je zadolžen za njihovo izvedbo.
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(5) Zapisnik seje ne sme vsebovati ugotovitev o opravljenem nadzoru.
(6) Originalu zapisnika morajo biti priložena vabila in vsa
gradiva, ki so bila predložena na seji nadzornega odbora.
30. člen
(1) Za zapisnik seje nadzornega odbora skrbi javni uslužbenec, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč
nadzornemu odboru.
(2) Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in uslužbenec,
ki je vodil zapisnik.
(3) Zapisnike sej in gradiva nadzornega odbora hrani
občinska uprava v zbirki dokumentarnega gradiva Občine Črnomelj skladno z veljavnimi predpisi.
VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE
IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA
31. člen
(1) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le,
če je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če
nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni nadzorni
program, mora najprej dopolniti letni nadzorni program.
(2) Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi
določb tega poslovnika, statuta občine, zakonov in predpisov,
ki urejajo delo nazornega odbora in javne finance v občini.
(3) Nadzorovana oseba v postopku nadzora je uporabnik
sredstev občinskega proračuna.
(4) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega
odbora (nadzornik), ki je določen v nadzornem programu.
(5) Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi
nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj
nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo
nadzorovane osebe (organa ali organizacije) in njenega zakonitega zastopnika. Sklep podpiše predsednik nadzornega odbora
in se vroči županu, nadzorovani osebi in članu nadzornega
odbora, ki je zadolžen za izvedbo nadzora.
32. člen
(1) Nadzorni odbor opravi nadzor v prostorih nadzorovane
osebe.
(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru oziroma nadzorniku predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
(3) Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne zgradbe
nadzorovane osebe, lahko pa si pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov, razen tistih dokumentov, za katere drugače
določajo veljavni predpisi.
33. člen
(1) Po opravljenem nadzoru pripravi nadzornik v skladu
z veljavnimi predpisi osnutek poročila in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora
vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku
treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim
članom nadzornega odbora in skliče sejo nadzornega odbora
najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o
nadzoru. V istem roku predsednik skliče sejo tudi v primeru, da
sam nima pripomb na osnutek poročila.
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še
predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni
odbor z glasovanjem sprejme osnutek poročila o nadzoru.
(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
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dopolnitev. Nadzornik mora upoštevati usmeritve in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti in ga ponovno posredovati nadzornemu odboru v sprejem.
(5) Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
(6) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
34. člen
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek
poročila o nadzoru najpozneje v roku 8 dni po sprejemu.
(2) Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in
pojasnila nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev
iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazili, jih priloži
odzivnemu poročilu.
(3) Po poteku roka iz prejšnjega ostavka nadzorni odbor
na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane
osebe pripravi in sprejme poročilo o nadzoru s priporočili in
predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora, kar mora biti jasno navedeno v njegovem naslovu.
(4) Poročilo o nadzoru nadzorni odbor pošlje nadzorovani
osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in ministrstvu.
(5) Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, se objavi na spletni strani Občine Črnomelj.
35. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi
so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in, ali je bilo poslovanje
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v
nadzoru.
(4) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in smotrno.
(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem
poslovanju.
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno, neučinkovito
ali neuspešno.
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših
stroških.
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo,
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje,
kako naj nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje.
36. člen
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v tem
poslovniku, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
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storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
37. člen
Za hujšo kršitev in nepravilnost pri poslovanju štejejo:
– poraba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki
so določeni s proračunom;
– oddaja javnih naročil v brez izvedbe ustreznega postopka v skladu z zakonom;
– razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno
tržno vrednostjo kot je ugotovljena v skladu z zakonom;
– druge kršitve, ki se po zakonodaji štejejo za prekršek
ali kazniva dejanja.
38. člen
O vsakem nadzoru se vodi posebna zadeva, v katero
se evidentira in vlaga vse beležke ter druge veljavne listine,
osnutek poročila, odzivno poročilo in poročilo s priporočili in
predlogi.
VIII. NASPROTJE INTERESOV
39. člen
(1) Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako
dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da
se mu izogne.
(2) Član nadzornega odbora svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.
(3) Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali
med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti
predsednika nadzornega odbora. Ob tem mora takoj prenehati
z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov.
(4) Določbe iz prejšnjih odstavkov smiselno veljajo tudi
za predsednika nadzornega odbora, ki mora o obstoju teh
okoliščin takoj obvestiti nadzorni odbor.
40. člen
(1) Član nadzornega odbora se mora izločiti iz nadzora
in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali vzbujajo videz
nasprotja interesov.
(2) Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega
odbora pisno.
(3) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
(4) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
kateri koli drugi član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov.
(5) Član nadzornega odbora, o katerega izločitvi se odloča, nima glasovalne pravice pri odločanju o njegovi izločitvi.
41. člen
(1) V primeru obstoja okoliščin in razlogov iz prejšnjega člena za izločitev predsednika nadzornega odbora, se
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mora iz nadzora in odločanja na seji izločiti tudi predsednik.
Predsednik mora svojo odločitev o izločitvi takoj sporočiti
nadzornemu odboru, ki v tem primeru z večino glasov vseh
članov odloči, kateri od članov bo v tem primeru nadomestil
predsednika nadzornega odbora.
(2) Izločitev predsednika nadzornega odbora lahko
zahteva tudi kateri koli drugi član nadzornega odbora ali
nadzorovana oseba, ki mora zahtevo za izločitev vložiti pri
nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine,
na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči
nadzorni odbor z večino glasov vseh članov in hkrati odloči,
kateri od članov bo v tem primeru nadomestil predsednika
nadzornega odbora.
IX. ARHIV IN DOKUMENTACIJA
42. člen
(1) Vso dokumentarno in arhivsko gradivo nadzornega
odbora se hrani v zbirki gradiva občinske uprave v skladu z
veljavnimi predpisi.
(2) O pošti, ki prispe na naslov nadzornega odbora,
mora uslužbenec občinske uprave, ki za nadzorni odbor
opravlja strokovno in administrativno pomoč, redno obveščati predsednika nadzornega odbora.
X. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA
43. člen
(1) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta
nadzornega odbora. Za porabo teh sredstev župan določi
skrbnika.
(2) Predlog finančnega načrta za posamezno leto predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga
občinskega proračuna.
44. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega
sveta.
(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo,
ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo
sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
XI. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati
Poslovnik nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 56/01).
(2) Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega poslovnika,
se dokončajo po določbah Poslovnika nadzornega odbora
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 56/01).
46. člen
(1) Ta poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati
Poslovnik nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 56/01).
Št. 007-2/2018-2
Črnomelj, dne 17. januarja 2018
Andrej Matkovič l.r.
Predsednik nadzornega odbora

Uradni list Republike Slovenije
434.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13,
101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odl.US, 19/15, 66/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14,
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 26. redni seji dne
30. 1. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 5350/5, zemljišče v izmeri
251 m2, k.o. 1536 - Talčji Vrh se ukine status javnega dobra in
postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
matična št: 5880254000.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-420/2012
Črnomelj, dne 30. januarja 2018
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

435.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena
Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14,
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 26. redni seji dne
30. 1. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
se ukine pri nepremičninah, ki so v lasti Občine Črnomelj in v
naravi predstavljajo poljske poti:
Katastrska občina
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje

Parc. št.
2674/2
2679
2681/2
2611/2
2612/2
2617
2619
2625
2627/2
2631/2
2655
2656/2
2659/2
2660

Oznaka poti oziroma ceste
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot

Št.

Katastrska občina
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
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Parc. št.
2664
2665
2667
2669
2670
2671/1
2676/2
2680
2682
2709/1
2709/2
2712/1
2712/2
2713/1
2713/2
2719/1
2725
2726/2
2726/3
2727/2
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Oznaka poti oziroma ceste
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot

2. Nepremičninam iz točke 1. se ukine status grajenega
javnega lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj,
po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po
pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti
izbriše zaznambo javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-30/2018
Črnomelj, dne 30. januarja 2018
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

436.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud, 62/10 popr., 20/11 – odl. US), 3. člena
Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14,
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 26. redni seji, dne
30. 1. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
1. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki
predstavljajo poljske poti:
Katastrska občina
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje

Parc. št.
5220
5244
5252
5255
5280

Oznaka poti oziroma ceste
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
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Katastrska občina
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
1544-Griblje
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
2676-Cerkvišče
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Parc. št.
5316
5359
5375
5394
5426
5213
5260
5300
5318
5320
5321
5322
5335
5340
5345
5352
5360
5380
5387
5390
5400
5404
5405
5406
5407
5416
5418
5425
5428
5429
2840
2842
2850
2866
2878
2885
2896
2900
2903
2910
2920
2921
2925
2926

Oznaka poti oziroma ceste
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot
poljska pot

2. Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo,
ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine
Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa
grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču,
ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o
javnem dobru.
3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-30/2018
Črnomelj, dne 30. januarja 2018
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ILIRSKA BISTRICA
437.

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik
št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 25. redni
seji dne 15. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2018
določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
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.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

V EUR

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

21.819.369

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.292.220

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

9.859.039

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

8.644.031

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

962.270

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

252.738

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.

683.624

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

12.600

712

DENARNE KAZNI

54.152

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

5.939.117

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

1.203.500

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

4.735.617

0
1.433.181

5.500
677.305
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73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

4.588.032

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

1.042.032

741

PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU

3.546.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.064.975
40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42
420

4.553.424
810.236
148.924
3.204.972
85.793
303.500
5.351.371
375.900
3.058.466
543.324

C.
50
500
55
550
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RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

739.658
739.658
716.644
716.644

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)

–2.222.592

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

23.014

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)

2.245.606

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRET. LETA

2.222.592

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan,
občinska uprava in krajevne skupnosti), 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 za obdobje od leta 2018
do leta 2021 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in
posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni
načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski
načrt.

1.373.681

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

13.833.712

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

13.833.712

3. člen
Proračun se sprejema na ravni proračunske postavke –
konta, izvršuje pa na ravni proračunske postavke – podkonta.

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

326.468

431

INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.

230.000

INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

96.468

432

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
B
75

–2.245.606

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

-

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

-

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)

0

-

0

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu
pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. donacije,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. taksa za obremenjevanje voda,
7. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko
pravico,
8. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,
10. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov
s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov. Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa 6. člen
tega odloka.
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Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali
upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa 6.
člen tega odloka.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem
letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte,
za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta,
ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z
njimi. Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz
proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev
preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun
svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto
skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do
28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim
organom občinske uprave predložiti program dela in finančni
načrt ter poročila o realizaciji programov in porabi sredstev po
namenih v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski
uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo
svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po
uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno
zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog
župana to stori občinski svet.
6. člen
Prerazporejanje pri proračunskem uporabniku
100 (Občinski svet), 200 (Nadzorni odbor), 300 (Župan)
in 400 (Občinska uprava)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so na proračunskih
postavkah potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo
v breme drugih postavk v okviru istega glavnega programa s
tem, da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne
načrtovane aktivnosti.
Nove postavke (razen projektov, ki so določeni v NRP)
se uvrstijo v posebni del proračuna na podlagi sklepa župana,
vendar le do višine 30.000 evrov kadar gre za postavke nad to
vrednostjo odloča občinski svet s sklepom.
Prerazporejanje sredstev med projekti istega glavnega
programa, ki so vključeni v načrt razvojnih programov je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oziroma se
projekt zaradi tehtnih razlogov ne bo izvajal. Župan je pristojen
za prerazporeditve sredstev za projekte, ki so vključeni v NRP,
če njihova vrednost po prerazporeditvi ne presega 100.000
evrov, vendar se vrednost projekta ne sme povečati več kot za
2 kratno osnovno vrednost določeno s proračunom. Za projekte
nad to omejitvijo pa mora vsako povečanje sredstev nad 20 %
potrditi občinski svet s sklepom.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi sklepa župana, če gre za projekte, katerih skupna
vrednost ne presega 50.000 evrov oziroma sklepa občinskega
sveta, kadar gre za projekte, nad to vrednostjo. Sredstva se
prerazporejajo iz projektov, ki se ne bodo realizirali oziroma
iz projektov, ki so se realizirali v nižji vrednosti v sklopu istega
glavnega programa.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, oziroma samostojno prerazporeja med konti/podkonti v okviru proračunske
postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega
knjiženja porabe sredstev.
Omejitve prerazporejanja iz tega člena ne veljajo za projekte, s katerimi smo uspešno kandidirali na evropska ali državna sredstva, če gre za uskladitev načrta razvojnih programov
Občine Ilirska Bistrica (NRP) z državnim načrtom razvojnih
programov (NRP), v tem primeru se lahko prerazporeja neomejeno.
Prerazporejanje pri javnih zavodih
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev
znotraj materialnih stroškov, razen iz postavke tekoče vzdrževanje do višine 300 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh
od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so
dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet
zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev
lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo
za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda. Sredstva se morajo koristiti v obdobju za katero velja proračun in
se ne prenašajo.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih 2019, 2020
in 2021 za blago in storitve, za tekoče transfere in investicije
ne sme presegati letno 30 % skupnih pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2018.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za leto 2018 je opredeljena v višini 250.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ali za nove
namene, ki s proračunom niso bili načrtovani.
O porabi sredstev iz splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom
ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
23.500 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
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potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog organa pristojnega za finance, župan odloča o
uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske
rezerve.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in
iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk, ne glede na
omejitve iz 6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva
neomejeno prerazporeja oziroma odpira nove postavke v NRP
pod pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana
zaradi ujm.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako
investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem
naročanju.
11. člen
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni z veljavno
zakonodajo.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj. Dogovarjanje predplačil je v
skladu s predpisi možno le izjemoma ob primernem načinu
finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z
vidika gospodarnosti.
Vsak izdatek proračuna mora imeti verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
12. člen
Prerazporejanje pri proračunskih uporabnikih 500-520
(Krajevne skupnosti)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva za krajevne skupnosti, določena s proračunom
za leto 2018, so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za
druge namene in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost
nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – se namen določi v finančnem načrtu 2018,
– sredstva telekomunikacij, ki jih imajo na računu so namenjena izključno za investicije.
Ravno tako lahko neomejeno prerazporejajo sredstva
med projekti, sprejetimi v NRP, in odpirajo nove projekte in
proračunske postavke v kolikor svet krajevne skupnosti o tem
odloči s sklepom znotraj razpoložljivih sredstev. Prerazporejanje iz investicij na tekoče delovanje ni dovoljeno.
Če občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovita, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva,
o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi
prekinitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna
do odprave nepravilnosti.
Župan določi skrbnika za vsako krajevno skupnost.
Skrbnika župan določi izmed zaposlenih v občinski upravi.
Krajevne skupnosti so dolžne pri javnih naročilih in izvedbi
projektov, ki se financirajo z občinskimi sredstvi za investicije
in tekočo porabo krajevnih skupnosti z izjemo sredstev za
funkcioniranje (materialni stroški delovanja krajevnih skupnosti) upoštevati naslednja navodila in postopek ter sodelovati
s skrbnikom:
– Predsednik sveta krajevne skupnosti izvede postopek
zbiranja ponudb, pri čemer mora biti iz praviloma treh pridobljenih ponudb razviden predmet naročila s popisom del in cenami
na enoto ter rok izvedbe.
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– Predsednik sveta krajevne skupnosti predlagano odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe z vsemi ponudbami in
celotno dokumentacijo posreduje v pregled skrbniku.
– Skrbnik po pregledu dokumentacije odobri predlagano
odločitev v kolikor ugotovi, da je pravilna in v skladu s proračunskimi sredstvi, sicer se izvedba ne odobri.
– Skrbnik lahko spremlja in nadzoruje izvajanje projekta
ves čas njegovega trajanja. Če skrbnik ugotovi odstopanja,
mora županu nemudoma poročati in predlagati ukrepanje (reklamacije, odpoved pogodbe ...).
– Skrbnik pred plačilom računa preveri opravljena dela.
Če ne ugotovi odstopanj oziroma nepravilnosti pri izvedbi projekta, skrbnik poda soglasje k odobritvi plačila računa, za katerega je v skladu s tem odlokom odredbodajalec predsednik
sveta krajevne skupnosti.
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez
predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so
določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za
posamezni namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v
9. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz
12. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
14. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga
oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
15. člen
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2018 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih
cestah in poteh ter za prodajo dela javnih cest in poti (javno
dobro) se pred postopkom prodaje zaprosi za mnenje krajevno
skupnost, na območju katere leži obravnavano zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi in načinu prodaje
zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 sprejme Občinski
svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je pravni
posel ničen.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov ter o načinu prodaje iz Letnega
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načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto
2018, sprejme Občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je pravni posel ničen.
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko
župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

viška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ter na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica.
Od 5. 3. 2018 dalje na spletni strani Občine Ilirska Bistrica
http://www.ilirska-bistrica.si.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

IV.
Namenska raba prostora se spreminja na delu parc.
št. 206/1, 207/3, 216/3 in 216/5, vse k.o. 2533 Zajelšje.

17. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 739.658 evrov in sicer do 58.935 evrov za izvajanje
investicije Daljinsko ogrevanje pri poslovnih bankah in 680.723
evrov iz naslova najetega kredita pri državnem proračunu.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica
v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-140/2017
Ilirska Bistrica, dne 16. februarja 2018

III.
Javna obravnava bo 28. 3. 2018, ob 16:00 uri, v sejni
sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica.

V.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost
pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi
se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.
si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede
»SDOPN3 Ilirska Bistrica – pripombe«.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za
objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo
objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in
priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 3500-4/2017
Ilirska Bistrica, dne 16. februarja 2018
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

438.

IVANČNA GORICA
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Sprememb
in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega
načrta Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 34. člena Statuta
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97,
30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega
prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
I.
Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, ki ga je
pod št. 748-17 izdelal prostorski načrtovalec Studio 3 d.o.o.
Ajdovščina.
II.
Gradivo iz prve točke bo od 5. 3. 2018 do vključno 6. 4.
2018 javno razgrnjeno v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazo-

439.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2018

Na podlagi določb 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, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314,
14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 –
ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A,
71/17 – ZIPRS1819) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15) – UPB2 je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 25. seji dne 15. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica
za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 1/17) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA,

ZAP.

PODSK.

ŠT.

1

70

71

72

73

2018

2

3

14.241.852,53

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.079.385,89

DAVČNI PRIHODKI

11.384.597,71

700

Davki na dohodek in dobiček

9.845.606,00

703

Davki na premoženje

1.262.791,71

704

Domači davki na blago in storitve

NEDAVČNI PRIHODKI
710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

41

276.200,00
1.694.788,18
1.159.630,00

711

Takse in pristojbine

14.000,00

712

Globe in denarne kazni

29.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

KAPITALSKI PRIHODKI

77.600,00
414.558,18
285.000,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

100.000,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.

185.000,00

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov

TRANSFERNI PRIHODKI
740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

4

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

730
74

REBALANS

TEKOČI ODHODKI

0,00
0,00
877.466,64
877.466,64
0,00
19.931.670,26
4.288.856,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

716.450,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

116.395,00

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

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

431

Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III.

PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

3.306.011,00
0,00
150.000,00
5.644.481,04
79.900,00
3.575.870,00
648.700,00
1.340.011,04
9.761.633,22
9.761.633,22
236.700,00
198.700,00
38.000,00
–5.689.817,73

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
75

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

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00
0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

Dana posojila

0,00

VI.

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
50

55

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)

2.548.384,00

ZADOLŽEVANJE
500

Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

2.548.384,00
2.548.384,00
31.680,78

ODPLAČILA DOLGA
550

Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.516.703,22

XI.

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

5.689.817,73

STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.173.114,51
«

2. člen
V 5.a členu Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za povečanje obstoječe postavke ali odprtje nove
postavke se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega
področja ali med programskimi področji proračunske porabe.«

31.680,78

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02502-0001/2005-3
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0087/2016-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

440.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika za sofinanciranje
programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 44/05 in 26/14) se v 5. členu besedilo
»v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom
»na spletni strani Občine Ivančna Gorica«.

–3.173.114,51

KAMNIK
441.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2018

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je
Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 14. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2018
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»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:
v€
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

Proračun
leta 2018
26.608.529
21.825.401
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70

71

72

73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.

DAVČNI PRIHODKI
18.990.643
700 Davki na dohodek in dobiček
16.017.643
703 Davki na premoženje
2.560.000
704 Domači davki na blago in storitve
413.000
NEDAVČNI PRIHODKI
2.834.758
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.164.752
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
100.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
79.000
714 Drugi nedavčni prihodki
471.006
KAPITALSKI PRIHODKI
332.590
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
32.590
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
300.000
PREJETE DONACIJE
5.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.300
TRANSFERNI PRIHODKI
4.405.238
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.441.133
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in iz drugih držav
2.964.105
PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN IZ DRUGIH DRŽAV
40.000
787 Prejeta sredstva od drugih
evr. institucij in iz drugih držav
40.000
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
34.343.637
TEKOČI ODHODKI
13.132.315
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.749.400
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
269.600
402 Izdatki za blago in storitve
4.336.215
403 Plačila domačih obresti
25.000
409 Rezerve
6.752.100
TEKOČI TRANSFERI
11.034.568
410 Subvencije
171.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
6.337.501
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
998.622
413 Drugi tekoči domači transferi
3.527.445
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.850.464
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.850.464
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.326.290
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
331.500
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
994.790
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–7.735.108
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
221.000
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1531

221.000
0
221.000
–221.000
6.300.000
6.300.000
6.300.000
889.000
889.000
889.000
–2.545.108
5.411.000
7.735.108
2.545.108

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 kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V 9. členu se dodata šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na
področju osnovnega šolstva se v letu 2018 oblikuje v višini
6.300.000 €.
V sklad za pokriti bazen se v letu 2018 izloči 60.000 €.«
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se v letu 2018 lahko zadolži do višine 6.300.000
€ za investicijo v OŠ Frana Albrehta.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 410-0065/2016
Kamnik, dne 14. februarja 2018
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI
442.

Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Slove-
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niji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 0072713/20114/7, z dne 26. 8. 2014), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in
76/16 – odločba US RS) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji, postopki, merila in
kriteriji za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje
javnega interesa na področju športa v Občini Kostanjevica na
Krki (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa
(v nadaljevanju: LPŠ).
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu
občine.
II. OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA V ŠPORTU
2. člen
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa
v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in
gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v
občini obsega dejavnost na vseh področjih športa v skladu s
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– v proračunu občine zagotavljajo finančna sredstva za
sofinanciranje LPŠ;
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti.
III. IZVAJALCI LPŠ
3. člen
Izvajalci LPŠ so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane v
Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
– zasebni športni delavci.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo registrirani izvajalci športne dejavnosti v Občini Kostanjevica na Krki,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje
LPŠ najmanj dve leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
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– da izvajajo dejavnosti na območju Občine Kostanjevica
na Krki,
– imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– urejano evidenco članstva (športna društva, zveze)
ter evidenco o udeležencih programov (vsi).
5. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– sofinanciranje stroškov organizacije šolskih tekmovanj
v organizaciji ŠZ Krško.
Športni programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, ki
niso opredeljene v javnem razpisu, niso predmet tega odloka.
IV. IZBOR IZVAJALCEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA
6. člen
Občina Kostanjevica na Krki, enkrat letno pripravi javni
razpis za zbiranje ponudb programov, in sicer praviloma po
sprejetju proračuna za tekoče leto, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Postopek javnega razpisa in vrednotenje
športnih programov v skladu s tem odlokom, opravi Strokovna
komisija za šport (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– naziv in naslov izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo, vključno z merili in kriteriji in
dobijo informacije v zvezi z razpisom.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacije o dostopu do odloka in LPŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
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8. člen
Komisijo, ki jo imenuje župan, sestavljajo predsednik in
najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z
vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v
ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski
zvezi, izvenzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega
kolena. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost.
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe
športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Izbor izvajalcev in programov športa mora biti objavljen na
podlagi meril tega pravilnika.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za
spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
Strokovna administrativna dela za komisijo opravi občinska uprava.
9. člen
Prispele vloge pregleda komisija in ugotovi ali je posamezna vloga pravočasna ali jo je vložila upravičena oseba in ali
je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev
ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni
ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne, pravočasno dopolnjene ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo. Pritožba
zoper sklep ni dovoljena.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako, da
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi
meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo
ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije
niso javni.
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. Odločba o
izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja
LPŠ.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila
dodeljena, lahko v podajo ugovor v roku osmih dni od vročitve
odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni
od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
10. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne
pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se
opredeli:
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti
dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nanamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne
programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z
določili tega odloka in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo
proračunskih sredstev izvaja občinska uprava in drugi pooblaščenci župana. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih
programov v skladu z določili tega odloka in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta
sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
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Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
12. člen
Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem
razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih
objektov, ki so v lasti in upravljanju občine. Obseg koriščenja
je odvisen od obsega izvajanja programa.
Upravljalci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem
športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
13. člen
Vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi višine
sredstev, namenjenih za šport, po sprejetem proračunu in glede
na skupno točkovno vrednost ponujenih programov.
14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport,
so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega
odloka in so dolžni podati končno poročilo o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili do konca marca tekočega
leta za preteklo leto.
Pregled poročila opravi občinska uprava občine. V primeru, da se po pregledu in analizi poročila ugotovi, da se programi
niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v
pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali
ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi za tekoče leto.
Če izvajalec do roka ne odda letnega poročila, se smatra,
da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska
sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v
občinski proračun.
Občinska uprava v zvezi z določili tega člena županu
predlaga ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov izda župan
ustrezne sklepe.
15. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika in
se objavijo na spletni strani občine ali na oglasni deski Občine
Kostanjevica na Krki.
V. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
16. člen
Športni objekti in površine za šport v naravi so športni
centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter
površine za šport v naravi.
Površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v naravi, ki so določene v
prostorskih aktih.
Površine za šport v naravi so tudi naravne površine, ki
niso posebej opremljene in urejene vadbene površine, če so
kot take določene v prostorskih aktih ali so vključene v mrežo
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
Športni objekti, ki so lastnina lokalne skupnosti, so skladno s 68. členom Zakona o športu javni objekti.
Razvrstitve športnih objektov:
– objekti, ki so v lasti Občine Kostanjevica na Krki in jih
imajo v uporabi, upravljanju ali najemu javni zavodi, katerih
ustanovitelj je Občina Kostanjevica na Krki,
– objekti in površine širšega pomena za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti občanov (planinske poti, tekaške
proge ...),
– objekti, ki so v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
17. člen
Sofinancirajo se le tisti športni objekti, ki so namenjeni
izvajanju dogovorjenega letnega programa športa, opredeljenega s tem odlokom.
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Pri javnih športnih objektih se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja,
– investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nabava in posodobitev opreme.
Pri drugih športnih objektih se sofinancira:
– stroške funkcionalnega obratovanja.
18. člen
Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje
ter nabavo in posodobitev opreme za javne športne objekte se
določajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah, in sicer v skladu s potrebami in zmožnostmi
ter na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo
področje športa, vzgoje in izobraževanja.
19. člen
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali
razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih
športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost
pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo v okviru letni program športa,
imajo za izvajanje nacionalnega programa športa pod enakimi
pogoji prednost pri uporabni javnih športnih objektov in površin
za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa,
imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa,
imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti občine, pred
drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
20. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so sestavni dela tega odloka (Priloga 1).
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o
vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki
(Uradni list RS, št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-3/2017-1
Kostanjevica na Krki, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

Priloga 1: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki
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POGOJI, MERILA IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI

I. VSEBINA DOKUMENTA
Z namenom uresničevanja javnega interesa v športu so z pogoji, merili in kriteriji, opredeljeni
izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) ter načini vrednotenja naslednjih
področij športa:
o športni programi,
o razvojne dejavnosti v športu,
o organiziranost v športu,
o športne prireditve.
Za vrednotenje področij športa je v okviru javnega razpisa uveljavljen sistem točkovanja.
Posamezno področje je ovrednoteno kot vsota točk izračunanih na osnovi meril in na oddane
prijave izvajalcev na javnem razpisu. Finančna vrednost posameznega področja je zmožek
med vsoto točk in aktualno vrednostjo točke za posamezno področje športa glede na v LPŠ
predvidena sredstva za to področje.
II. STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih, je opredeljeno s:
o splošno opredelitvijo področja po Nacionalnem programu športa (v nadaljevanju:
NPŠ),
o predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
III. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega
proračuna občine veljajo naslednji pogoji:
o izvajalci lahko svoje tekmovalce oziroma člane prijavijo samo v enem od športnih
programov, ki ga prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in
študente, ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati zunaj rednega pouka oziroma
izobraževalnega sistema (niso sofinancirani s strani pristojnega ministrstva),
o višina sofinanciranja športnih programov se določi v vsakoletnem proračunu občine,
o na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov občina ne
sofinancira stroškov hrane, pijače in hotela ter stroškov zbora članov,
o programe s področja športa oceni strokovna komisija na podlagi teh meril in kriterijev.
IV. UPORABA KRATIC
Razlaga pomena kratic, uporabljenih v merilih:
DL - državna liga,
IN NPŠ - izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
JR - javni razpis,
LPŠ – letni program športa,
NPŠ – nacionalni program športa,
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza,
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OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,
OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza,
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred,
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja,
ZŠIS – POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
V. MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA
1. ŠPORTNI PROGRAMI
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi,
njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del
športa in predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletna športno vadbo.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev
pogojev glede:
o predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:
 če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk
proporcionalno zmanjša (= koeficient popolnosti skupine),
 če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa,
o uporabe športni panogi ustreznega športnega objekta:
(= korekcija športni objekt)
Tabela 1: Športni objekti
ŠPORTNI OBJEKTI
Telovadnica (športna dvorana)
Zunanje športne površine
Druge notranje površine
Druge zunanje površine
o

Korekcijski faktor
1
0,5
0,5
0,5

vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega
kadra (= korekcija strokovni kader):

Tabela 2: Strokovni kader
STROKOVNI KADER
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja

Korekcijski faktor
0,5
1
1,5

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:
o športni programi splošno:
 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem
programu,
o netekmovalni športni programi:
 v programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih športnih
dejavnostih, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se
vrednotijo le udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ,
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 pri vrednotenju se upoštevajo samo prijavljene vadbene skupine, pri katerih
ima najmanj 2/3 vadečih stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki,
razen vadbenih skupin iz področja športa invalidov,
tekmovalni športni programi:
 v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport in kakovostnega športa se vrednotijo le športniki, ki so v skladu
s Pogoji,pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS
registrirani pri NPŠZ,
 vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano
in tekmujejo vsaj v treh starostnih kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi
svoje specifičnosti pogoja ni mogoče izpolniti,
 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj treh (3)
tekmovanjih.

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG
Izvajalci LPŠ so lahko razvrščeni v dve (2) skupini:
o izvajalci programov v individualnih športnih panogah,
o izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah.
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobje. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti ne-tekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo
šolsko športno vzgojo, so vzgojo naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – promocijski športni programi
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno
izvajajo v zavodih VIZ so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS),
Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
KRITERIJ VREDNOTENJA
Promocijski športni programi: MS, CP, ZS, Materialni stroški/udeleženec
NSP, KRP, MP
PREGLEDNICA 1.1.1

PROMOCIJSKI
ŠPORTNI
PROGRAMI: (MS, CP, ZS,
NSP, KRP, MP)
Število
udeležencev
programa
TOČKE/MS/UDELEŽENEC

PROSTOČASNA
ŠPORTNA
VZGOJA
OTROK
IN
MLADINE
(POSEBNIMI
POTREBAMI)
PREDŠOLSKI
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

1

1

0,5

0,5

Če so programi financirani s strani MIZŠ v celoti (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet
sofinanciranja po LPŠ.
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VZGOJA OTROK IN MLADINE – CELOLETNI

Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje (netekmovalnega značaja)
predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 40 tednov v letu oziroma največ 80 ur letno.
Sofinancirajo se programi, katerih izvajanje poteka izven časa rednega šolskega pouka, pred
8.00 in po 13.00 uri.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
KRITERIJ VREDNOTENJA
Celoletni programi prostočasne ŠV za otroke Športni objekt/ strokovni kader/skupina
in mladino
PREGLEDNICA 1.1.2

PROSTOČASNA
ŠPORTNA
VZGOJA
OTROK IN MADINE do vključno 80 UR

CELOLETNI
PREDŠOLSKI
ŠOLOOBVEZNI
ŠPORTNI
(do 6 let)
(do 15 let)
PROGRAMI
(netekmovalni
programi vadbe)
Velikost skupine (št.
10
10
udeležencev)
Število
ur
1
2
vadbe/tedensko
Število tednov
40
40
TOČKE/ŠPORTNI
40
80
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
40
80
KADER/SKUPINA
Če program izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti samo strokovni kader.
1.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

OTROK

IN

MLADINE

MLADINA
(16 do 20 let)

10
2
40
80
80

USMERJENIH

V

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
Pri individualnih športnih panogah je minimalno število vadečih v skupini odvisno od
posamezne starostne kategorije. Pri kolektivnih športnih panogah je minimalno število
vadečih v skupini, ki v posamezni športni panogi zadostuje za ekipo, ki igra plus 3.
Za programe se lahko prijavijo izvajalci, katerih vadbene skupine (ekipe oz. posamezniki) so
vključene v sistem tekmovanja NPŠZ. Izvajalcem so sofinancirani materialni stroški,
strokovni kader in objekt, povezano z izvedbo vadbenega programa.
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S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
KRITERIJ VREDNOTENJA
Celoletni tekmovalni športni programi za Športni objekt/ strokovni kader/skupina
otroke in mladino
Celoletni tekmovalni športni programi za Materialni stroški/udeležence
otroke in mladino
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2 je opredeljen v preglednici 1.2.
PREGLEDNICA 1.2

CELOLETNI
ŠPORTNI
PROGRAMI
(tekmovalno
naravnani programi
vadbe)
Velikost
skupine
(individualne panoge)
Velikost
skupine
(kolektivne panoge)
Število
ur
vadbe/tedensko
Število tednov
TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/SKUPINA

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MADINE
USMERJENIH
V
KAKOVOSTNI
IN
VRHUNSKI ŠPORT
SKUPINA
(od 6 do 12 let)

SKUPINA
(od 12 do14
let)

SKUPINA
(od 14 do 16
let)

SKUPINA
(od 18 do
19 let)

6

6

6

6

Število igralcev ekipe na igrišču + 3
4

6

8

8

40
160

40
240

40
320

40
320

160

240

240

320

Število točk skupina/10 x število igralcev ekipe na igrišču +3

1.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno
integracijo v vsakdanje življenje.
Zaradi zagotavljanja polnosti vadbenih skupin se programi športne vzgoje otrok in mladine s
posebnimi potrebami lahko združujejo v spolno in starostno mešane skupine ter s programi
športa invalidov.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinacirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
KRITERIJ VREDNOTENJA
Promocijski športni programi: MS, CP, ZS, Materialni stroški/udeleženec
NSP, KRP, MP (PP)
Celoletni programi prostočasne ŠV za otroke Športni objekt/strokovni kader/skupina
in mladino (PP)
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Obsega vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3. sta opredeljena v
preglednicah št. 1.1.1. in 1.3.
PREGLEDNICA 1.3.
ŠPORTNI
PROGRAM
INVALIDOV IN
OSEB S PP
Velikost skupine (št.
udeležencev)
Število
ur
vadbe/tedensko
Število tednov
TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA

ŠPORT OSEB S PP
PROSTOČASNI IN
REKREATIVNI PROGRAM

OBČASNI PROGRAM

5

5

2

5 -10

40
80

Tečajna oblika
5-10

80

5-10

1.4. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT
1.4.1. KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogoje za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih,
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ in
so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
Za programe se lahko prijavijo izvajalci, katerih vadbene skupine so vključeni v sistem
tekmovanj NPŠZ, ki prijavijo vsaj en program iz področja interesnih dejavnosti in vsaj en
program iz področja športne vzgoje otrok in mladine. Izjema so športne dejavnostim, ki
zaradi svoje specifičnosti omenjenega kriterija ne morejo zadovoljiti (alpinizem, športne
dejavnosti otrok in mladine s posebnim potrebami, ipd) za katere ta omejitev ne velja.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število
športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj
posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Pri individualnih športnih panogah je minimalno število vadečih v skupini 6, pri kolektivnih
športnih panogah je minimalno število vadečih v skupini, ki v posamezni športni panogi
zadostuje za ekipo, ki igra plus 3. V primeru, da je število vadečih v skupini manjše kot to
zahteva ta odstavek, se delo strokovnega kadra lahko ovrednoti z manjšim številom točk,
sorazmerno s številom vadečih. Posameznemu društvu se prizna največ en istovrstni
program na področju kakovostnega in vrhunskega športa.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
KRITERIJ VREDNOTENJA
Celoletni tekmovalni programi kakovostnega Športni objekt/strokovni kader/skupina
športa
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Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1. je opredeljen v preglednici
št. 1.4.1.
PREGLEDNICA 1.4.1.

KAKOVOSTNI ŠPORT

CELOLETNI ŠPORTNI
PROGRAMI (tekmovalno
naravnani programi
vadbe)
Velikost
skupine
(št.
udeležencev-individualne
panoge)
Velikost
skupine
(št.
udeležencev-kolektivne
panoge)
Število ur vadbe/tedensko

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

Število tednov
TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA

40
480

6
Število igralcev na igrišču + 3
12

480

1.4.2. POHODNIŠTVO, PLANINSTVO, ŠPORTNO PLEZANJE, TABORNIŠTVO IN
ALPINIZEM
Priznajo se programi izletništva do največ 12 izletov v sredogorje ali visokogorje skupaj
(največ 3 dvodnevni), kjer se ob vzponu premaga najmanj 300 m višinske razlike v enem
izletu. Izleti so organizirani v organizaciji društev, ki so včlanjena v Planinsko zvezo
Slovenije.
Sofinancira se registriran strokovni kader pri Planinski zvezi Slovenije za posamezne
programske vsebine. Priznajo se programi izletništva v višini 8 ur vodenja na dan za
sredogorje in 10 ur vodenja na dan za visokogorje ter alpinistične skupen ture, 8 ur na dan
za tabore in posamezne ure vadbe v športnoplezalnih in alpinističnih šolah.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
Programi izletništva v sredogorje
visokogorje ter alpinistične skupne ture
Programi planinskih taborov in šol

KRITERIJ VREDNOTENJA
in Strokovni kader/skupina
Strokovni kader/skupina
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Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2. je opredeljen v preglednici
št. 1.4.2.
PREGLEDNICA 1.4.2.
PROGRAMSKE
VSEBINE
IZLETNIŠTVO
V
SREDOGORJE
IZLETNIŠTVO
V
VISOKOGORJE
ALPINISTIČNE SKUPNE
TURE
PLANISNKI TABOR
ALPINISTIČNI
/PLEZALNI TABORI

ALPINIZEM,
PLANINSTVO

POHODNIŠTVO,

UR
VADBE/IZLETI/SKUPINE

UDELEŽENCEV/SKUPINA

TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA

1-12

7

1-12

4

10

1-6

4

10

1-8
1-3

7
4

8 x št. dni
8 x št. dni

8

Za izletništvo v sredogorje in visokogorje ter alpinistične skupne ture se prizna skupaj do
največ 12 aktivnosti za posamezno društvo.
1.4.3. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS doseli
naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).
Kandidirajo lahko le tista športna društva, katerih športniki so na dan objave javnega
razpisan na aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov v RS po kategorijah OK-SŠZ in
sicer mora vsaj eden od športnikov v skupini imeti priznan status perspektivnega,
mednarodnega, državnega ali svetovnega razreda.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
Dodatni programi vrhunskega športa

KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni strošek/udeleženec

Obseg vrednotenja športih programov navedenih v točki 1.4.3 je opredeljen v preglednici št.
1.4.3.
PREGLEDNICA 1.4.3.
PROGRAMI
DODATNE
ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni
programi
vrhunskega športa)

Število
udeležencev
programa
TOČKE/MS/UDE
LEŽENEC

VRHUNSKI ŠPORT

KATEGORI
ZACIJA
MLR

KATEGORI
ZACIJA
DR

KATEGORI
ZACIJA
PR

KATEGORI
ZACIJA
MR

KATEGORI
ZACIJA
SR

KATEGORI
ZACIJA
OR

1

1

1

1

1

1

50

100

150

300

350

400
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1.5. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja) učinke. Osnovni cilj
je, da se invalidom omogoči enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih,
zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi,
invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
KRITERIJ VREDNOTENJA
Šport invalidov: celoletni prostočasni in Športni objekt/strokovni kader/skupina
rekreativni programi, občasni programi,
kakovostni invalidov in oseb s PP
Šport invalidov: vrhunski šport
Materialni strošek/udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5. je opredeljen v preglednici št.
1.5.
PREGLEDNICA 1.5.

ŠPORT INVALIDOV IN OSEB S PP

ŠPORTNI
POGRAMI PROSTOČASNI OBČASNI KAKOVOSTNI
INVALIDOV IN OSEB S
IN
PROGRAMI
ŠPORT
PP
REKREATIVNI
PROGRAMI
Velikost
skupine
(št.
6
6
4
udeležencev)
Število ur vadbe/tedensko
2
5-10
6
Število tednov
30
Tečajna
30
oblika
TOČKE/STROKOVNI
60
5-10
180
KADER/SKUPINA
TOČKE/ŠPORTNI
60
5-10
180
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/MS/UDELEŽENEC

VRHUNSKI
ŠPORT

Opredeljen
v
preglednici
1.4.3.

Posameznemu društvu se prizna največ en program v istovrstnem športu.
1.6. ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija občanov predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna
rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin
s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja
zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Celoletna športna rekreativni programi predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro
organizirane športne vadbe ne-tekmovalnega značaja.
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S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
KRITERIJ VREDNOTENJA
Športna rekreacija: celoletna vadba, pilotski Športni objekt /skupina
in občasnih projekti
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6. je opredeljen v preglednici št.
1.6.
PREGLEDNICA 1.6.
ŠPORTNA
REKREACIJA (netekmovalni
programi vadbe
Velikost skupine (št.
udeležencev)
Število
ur
vadbe/tedensko
Število tednov
TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA

ŠPORTNA REKREACIJA
CELOLETNI PROGRAMI

15-20
2
do 40
80

1.7. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo
»zvezo« starejših oseb in vnukov.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM
Šport starejših: skupinska gibalna vadba

KRITERIJ VREDNOTENJA
Športni objekt/strokovni kader /skupina

Šport starejših: istočasna vadba razširjene Športni objekt/strokovni kader /skupina
družine
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7. je opredeljen v preglednici št.
1.7.
PREGLEDNICA 1.7.
ŠPORT STAREJŠIH (netekmovalni
programi
vadbe)
Velikost
skupine
(št.
udeležencev)
Število ur vadbe/tedensko
Število tednov
TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA
TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA

ŠPORTNA STAREJŠIH
STAREJŠI

RAZŠIRJENE DRUŽINE

11-15

11-15

2
30
60

2
30
60

60

60
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Posameznemu društvu se priznava največ dva programa iz skupinske gibalne vadbe
starejših in razširjenih družin.
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojen dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki
s svojim udejanjanjem nepogrešljivo podpirajo vse ostale dejavnosti športa.
2.1. UPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih
organih NPŠZ.
Sredstva so namenjena usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnega kadra, ki neposredno
vodijo izvajanje programov športa in seicer za pridobivanje vseh obli strkovne uposobljenosti
(nazivi) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji).
Prijavljeno izobraževanje se financira maksimalno do višine predloženega računa za
izobraževanje, kar prijavitelj dokazuje s kopijo plačanega računa, fotokopijo potrdila oz.
licence ter potrdilom o plačilu. Ne sofinancira se stroškov hrane, pijače in hotela. Posamezni
prijavitelj lahko prijavi na usposabljanje in izpopolnjevanje največ pet (5) članov.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA
Usposabljanje/izpopolnjevanje
kadrov

KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni stroški/udeleženec

strokovnih

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 2.1. je opredeljen v preglednici št.
2.1.
PREGLEDNICA 2.1.
PROGRAMI
USPOSABLJANJA
IN
IZPOPOLNJEVANJA
Minimalno
število
udeležencev programa
TOČKE/MS/UDELEŽENEC

USPOSABLJANJE
IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU
UPOSABLJANJE

IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)

1

1

0-40

0-40

IN

2.2. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih
periodičnih in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih
dejavnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega poziva ob predloženih dokazilih.
Vrednotijo se materialni stroški strokovne literature, občasnih (ali periodičnih) publikacij.
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S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA
KRITERIJ VREDNOTENJA
Založništvo v športu (strokovna in vsebinska Materialni stroški/projekt
publikacija)
Prosilec mora, za izpolnjevanje pogoja sofinanciranja, priložiti publikacijo skupaj s finančnim
načrtom ali računom. Sofinancira se največ ena publikacija iz področja športa posamezni
fizični oseb in organizacijam iz področja športa. Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz
preglednice, na osnovi predloga komisije:
MERILO
MINIMALNO
STROKOVNA PUBLIKACIJA- zadostuje Do 30
kriterijem ekonomičnosti, deficitarnosti,
strokovnosti in uporabnosti za programe
usposabljanja in izpopolnjevanja (knjige in
brošure* nad 60 strani)
VSEBINSKA PUBLIKACIJA - zadostuje Do 20
kriterijem ekonomičnosti, deficitarnosti,
strokovnosti in uporabnosti za namen
informiranja (knjige nad 60 strani,
brošure* od 20-60 strani
*brošure lahko zadostujejo kriterijem največ delno.

DELNO
Do 60

POVSEM
Do 100

Do 50

Do 80

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zardi ohranjanja
osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben
segment LPŠ.
3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa.
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z
LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Pogoj za sofinanciranje delovanja športnega društva je organizacija prireditve ob obletnici
delovanja, najmanj občinskega pomena.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih društev na lokalni ravni

KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni stroški/društvo in/ali vadeči in/ali
leto
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Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.1. je opredeljen v preglednici
št. 3.1.
PREGLEDNICA 3.1.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
DELOVANJE DRUŠTEV

Tradicija:
leta
neprekinjenega
delovanja

10.
OBLETNICA

20.
OBLETNICA

30.
OBLETNICA

TOČKE/MS/LETO

30

60

90

Članstvo v športni zvezi
TOČKE/MS/DRUŠTVO

DA
20

NADALJNA
OKROGLA
OBLETNICA
(na 10 let)
120

NE
0

3.2. Delovanje športne zveze
Sofinanciranje delovanja športne zveze in višino proračunskih sredstev se lahko opredeli z
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. V kolikor se z LPŠ določi sofinanciranje športne
zveze, se z športno zvezo sklene neposredna pogodba.
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in
negovanje športne kulture.
Športne prireditve so tiste, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji ali prijavljene pri NPŠZ,
- so množične,
- imajo strokovno vodenje in je zagotovljena varnost vseh udeležencev,
- so odmevne v javnih medijih,
- zagotavljajo možnost promocije občine in turistično-športnih aktivnosti v občini,
- so prijavljene pri ustreznem upravnem organu.
Uradne tekme v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja)
niso predmet vrednotenja in sofinanciranja.
4.1. ŠPORTNE PRIREDITVE
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in
so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V preglednico so
vključene tudi mednarodne prireditve, ki pa ne dosegajo nivoja evropskega in svetovnega
pokala ter evropskih in svetovnih prvenstev.
Sofinancirajo se stroški športne prireditve, ki se odvija v občini. Organizacija večdnevne
prireditve z enim namenom se šteje za eno športno prireditev. Organizacija več programov v
enem dnevu se šteje za eno športno prireditev.
4.2. REKREATIVNE LIGE
Rekreativne lige zagotavljajo športne aktivnosti udeležencev v daljšem časovnem obdobju in
imajo promocijske učinke na ukvarjanje s športom na rekreativni ravni. Za organizirana
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ligaška tekmovanja se priznavajo materialni stroški organizacije (najem športni objekti,
sodniki, ipd). Pogoj za sofinanciranje je, da morajo biti določena pravila tekmovanja.
Sofinancirajo se stroški športne prireditve, ki se odvija v občini. Organizacija večdnevne
prireditve z enim namenom se šteje za eno športno prireditev. Organizacija več programov v
enem dnevu se šteje za eno športno prireditev.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve lokalnega in občinskega
pomena
Športne prireditve državnega pomena in
mednarodne prireditve
Izvedba rekreativnih lig in turnirjev

KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni stroški/prireditev
Materialni stroški/prireditev
Materialni stroški/liga oz. turnir

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 4.1. in 4.2. je opredeljen v
preglednici št. 4.1.
PREGLEDNICA 4.1.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA
ŠPORTA

Izvedba
prireditve
občinskega pomena
TOČKE/MS/PRIREDITEV

od 15 do 50
udeležencev
10

od 51 do 100
udeležencev
20

od 101 do 200
udeležencev
30

nad 200
udeležencev
40

Izvedba
prireditve
državnega pomena
TOČKE/MS/PRIREDITEV

od 25 do 50
udeležencev
30

od 51 do 100
udeležencev
60

od 101 do 200
udeležencev
90

nad 200
udeležencev
120

200
Izvedba
prireditve od 25 do 50 od 51 do 100 od 101 do 200 nad
udeležencev
udeležencev
udeležencev
mednarodnega pomena udeležencev
TOČKE/MS/PRIREDITEV 40
80
120
160
Izvedba prireditve svetovnega ranga
TOČKE
Izvedba
rekreativne 4 do 5 EKIP
lige/turnirja
TOČKE/MS/LIGA
80
TOČKE/MS/TURNIR
10

VEČ KOT 10 EKIP/UDELŽENCEV
240
6 do 10 EKIP
120
20

VEČ KOT 10
EKIP
160
30
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443.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec
pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10, 94/10, 40/11, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter 14. člena Statuta Občine
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet
Občine Kostanjevca na Krki na 15. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 28/09
in 31/13) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju:
komisija), imenuje župan.
Komisijo sestavljajo: predstavnik sveta staršev (na predlog staršev), predstavnik ustanovitelja (strokovni delavec s
področja družbenih dejavnosti) in predstavnik strokovnih delavcev vrtca (določi ravnatelj).
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika sveta staršev je povezan s
statusom otroka v vrtcu.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 8.a člena Pravilnika, tako,
da se glasi:
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so
vložene do zadnjega dne objavljenega razpisa za vpis otrok
v vrtec.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 2. 2018 dalje.
Št. 609-7/2009-5
Kostanjevica na Krki, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

444.

Sklep o delnem povračilu stroškov
organizatorjem volilne kampanje
za nadomestne volitve člana Občinskega sveta
Občine Kostanjevica na Krki v 1. Volilni enoti

Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/ (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 14. člena Statuta
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne
6. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov organizatorjem
volilne kampanje za nadomestne volitve člana
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
v 1. Volilni enoti
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo
stroškov organizatorjem volilne kampanje za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki v
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1. Volilni enoti, za območje Avguštin, Dolšc in Oštrca, ki bodo
18. 2. 2018.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za svetnika, katerega listi je pripadel mandat za svetnika v občinskem
svetu, ima pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila organizatorja.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za nadomestne volitve člana v občinski svet se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu
svetu Občine Kostanjevica na Krki in Računskemu sodišču
Republike Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2017-50
Kostanjevica na Krki, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

445.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/14 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 14. člena Statuta
Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne
6. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah s parcelnima številkama 1753 (ceste in poti) v izmeri 732 m2 in
1754 (ceste in poti), v izmeri 248 m2, obe k.o. Kostanjevica.
Predmetni nepremičnine postanejo s tem sklepom last Občine
Kostanjevica na Krki.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičninah s parcelnima številkama 1753 (ceste in poti) v izmeri 732 m2 in 1754 (ceste
in poti), v izmeri 248 m2, obe k.o. Kostanjevica, se po ukinitvi
statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na
Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična
številka 2179903000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-2/2018
Kostanjevica na Krki, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.
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Koncesijski akt o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnega objekta
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS,
št. 49/14 z dne 30. 6. 2014) ter 11., 36. in 40. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 17/06 v nadaljevanju ZJZP) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na
15. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel

KONCESIJSKI AKT
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov
energije z namenom energetske sanacije
javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva,
določenih z ZJZP.
Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in druge
sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
(Opredelitev ključnih pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– koncedent je Občina Kostanjevica na Krki,
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru
javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva,
– koncesijsko razmerje je razmerje med koncedentom
in koncesionarjem, ki se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe,
– uporabniki oziroma upravljavci objekta so javni zavodi
in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kostanjevica na Krki in ki za izvajanje svoje
dejavnosti uporabljajo objekt OŠ Jožeta Gorjupa;
– energetski upravljavec objekta je izvajalec storitve energetskega upravljanja, ki zajema sklop storitev, s katerimi se
upravlja objekt z namenom učinkovitejše rabe energije in znižanja stroškov,
– pogodbeno zagotavljanje prihranka energije pomeni
pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa
(tj. koncedentom in koncesionarjem) za izboljšanje energetske
učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju trajanja
pogodbe, in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali
storitev) v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim
dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
Ostali pojmi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen,
kot ga določajo zakoni in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
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II. JAVNI INTERES IN MODEL JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
3. člen
(Ugotovitev javnega interesa)
Občina Kostanjevica na Krki skladno z določili 2., 8. in
10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15), Direktivo o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/
EU), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 76/16 – odl. US), 11. členom ZJZP, Dokumentom identifikacije investicijskega projekta z decembra 2017, Investicijskim
programom z decembra 2017 in s Testom javno-zasebnega
partnerstva z januarja 2018 s tem aktom sprejema odločitev,
da obstaja javni interes za izvedbo projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z namenom energetske sanacije
javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v
obliki javno-zasebnega partnerstva.
4. člen
(Oblika javno-zasebnega partnerstva)
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev
javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt je sklenitev
pogodbenega javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije
gradenj ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o javnem naročanju.
5. člen
(Model javno-zasebnega partnerstva)
Koncesija gradenj se bo izvedla po modelu DFBOT (model: projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v last koncedenta) predvsem v primerih, ko v okviru predvidenih ukrepov
energetske sanacije ne bo prišlo do trajne spojitve izvedenega
ukrepa z nepremičnino. Izvedeni ukrepi po modelu DFBOT
bodo postali lastnina koncedenta po preteku s pogodbo določenega koncesijskega obdobja.
Koncesija gradenj se bo izvedla po modelu DFBTO (model: projektiraj-financiraj-zgradi-prenesi v last koncedenta-energetsko upravljaj) v primerih, ko bo v okviru predvidenih ukrepov
energetske sanacije prišlo do trajne spojitve izvedenega ukrepa
z nepremičnino (objektom) po načelu superficies solo cedit
ter v primerih, ko bi se pri objektu izkazalo, da realizacija posameznih predvidenih ukrepov energetske sanacije ne bi bila
ekonomsko upravičena ali mogoča po modelu iz prejšnjega
odstavka tega člena, bo pa z vidika celovitosti izvedbe energetske sanacije objekta smotrno, da se ti ukrepi izvedejo skupaj
s preostalimi ukrepi energetske sanacije. Izvedeni ukrepi po
modelu DFBTO bodo postali lastnina koncedenta takoj po
zaključeni investiciji, koncesionarju pa bo podeljena pravica
izvajanja storitev energetskega pogodbeništva za objekt za
celotno koncesijsko obdobje. V primeru, da bo za izvedbo
javno-zasebnega partnerstva izbran model DFBTO, bo koncesionar koncedentu ob sklenitvi koncesijske pogodbe plačal
koncesnino, s čimer se zagotovijo potrebna finančna sredstva
za izvedbo predvidenih ukrepov energetske sanacije objekta.
V primeru, da javno-zasebnega partnerstva glede na obseg in vrsto predvidenih ukrepov energetske sanacije ne bo
mogoče skleniti ne po modelu DFBOT ne po modelu DFBTO,
bo koncedent lahko uporabil tudi kombinacijo obeh navedenih
modelov koncesije gradnje, pri čemer se ob cilju gospodarnosti
zasleduje tudi cilj celovite energetske sanacije objekta. Koncedent bo najustreznejši model za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva izbral in določil v fazi izvedbe javnega razpisa.
Koncedent bo za izvedbo posameznih ukrepov energetske sanacije na objektu zagotovil javna finančna sredstva,
potrebna za realizacijo predvidenih ukrepov, če bo to možnost
predvidel v razpisni dokumentaciji za izvedbo javnega razpisa.
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V takšnem primeru mora koncedent pred zaključkom javnega
razpisa in uporabo določbe iz tega odstavka izdelati poseben
investicijski dokument, ki mora potrditi upravičenosti izvedbe
projekta s sofinanciranjem izvedbe posameznih ukrepov iz proračuna ter opredeliti najvišjo dopustno višino javnih sredstev,
ki se bodo namenila za izvedbo ukrepov energetske sanacije.
III. PREDMET KONCESIJE
6. člen
(Predmet koncesije)
Predmet koncesije je pogodbeno zagotavljanje prihrankov
rabe energije z namenom energetske sanacije javnega objekta
in obsega:
– izvedbo ukrepov energetske sanacije, to so gradbeni in
tehnološki, investicijski in drugi ukrepi, potrebni za izboljšanje
energetske učinkovitosti objekta in doseganje prihranka pri rabi
ter pri stroških energentov ter
– storitve energetskega pogodbeništva, ki obsegajo storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, storitve
vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije ter storitve energetskega upravljanja objekta.
IV. NAČIN FINANCIRANJA
7. člen
(Financiranje)
Financiranje ukrepov energetske sanacije javnega objekta se zagotovi iz sredstev koncesionarja in kohezijskih sredstev.
V primerih, ko so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 5. člena
tega akta, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih ukrepov energetske sanacije
objekta iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent, finančna
sredstva za izvedbo posameznih ukrepov energetske sanacije
zagotovi koncedent.
Financiranje storitev energetskega pogodbeništva v celoti
financira koncesionar iz naslova pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije in iz lastnih sredstev.
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Z namenom pridobivanja soglasij, gradbenih oziroma
drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta v tem delu bo
koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu
podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi – izvedbe gradbenih posegov itd.).
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, vezane na prejšnji odstavek tega člena ter obseg in trajanje le-teh
bodo podrobneje opredeljene v postopku izbire koncesionarja
in v koncesijski pogodbi oziroma ostalih pogodbah, sklenjenih
med koncesionarjem in koncedentom.
10. člen
(Izvajanje storitev energetskega pogodbeništva)
Po zaključeni izvedbi ukrepov energetske sanacije in
uspešno izvedenem prevzemu izvedenih ukrepov v objektu bo
koncesionar v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektu koncedenta izvajal storitve energetskega pogodbeništva.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA
IN KONCESIONARJA
11. člen
(Pravice koncedenta)
Koncedent je upravičen:
– do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova izvedenih ukrepov (metodologija merjenja in verifikacije prihrankov
se podrobno opredeli v fazi izvedbe javnega razpisa),
– sodelovati pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij,
kolikor je to potrebno za realizacijo projekta,
– izvajati nadzor nad izvajanjem koncesijskega razmerja,
– po prenehanju koncesijskega razmerja za model
DFBTO brezplačno prevzeti oziroma pridobiti v posest celotno
infrastrukturo, namenjeno izvajanju koncesije ter evidence,
vezane na infrastrukturo in izvajanje koncesije,
– po prenehanju koncesijskega razmerja za model
DFBOT brezplačno prevzeti oziroma pridobiti v last celotno
infrastrukturo, namenjeno izvajanju koncesije ter evidence,
vezane na infrastrukturo in izvajanje koncesije.

V. IZVEDBA PROJEKTA

12. člen

8. člen
(Območje izvajanja)
Območje izvajanja koncesije obsega objekt OŠ Jožeta
Gorjupa, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki, parcela
št. 210/5, in 210/8, stavba št. 1388, k.o. 1331 Kostanjevica na
Krki. Parcele so v lasti Občine Kostanjevica na Krki.
Območje izvajanja iz predhodnega odstavka se lahko razširi tudi na dodatne objekte in/ali ukrepe, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.
Sprememba iz predhodnega odstavka je pogojena s pridobitvijo soglasja koncedenta.
Soglasje iz predhodnega odstavka izda občinski svet.
Ne glede na četrti odstavek tega člena soglasje občinskega sveta ni potrebno, če gre za razširitev, ki je posledica
pridobitve sredstev iz evropskih strukturnih ali investicijskih
skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju
energetskega pogodbeništva na območju iz prvega odstavka
tega člena. V tem primeru soglasje izda župan.

(Obveznosti koncedenta)

9. člen
(Izvedba ukrepov energetske sanacije)
Za potrebe realizacije projekta v delu, ki se nanaša na
pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom
energetske sanacije javnega objekta, bo koncedent koncesionarju omogočil izvedbo ukrepov energetske sanacije v obsegu, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo v fazi izvedbe
javnega razpisa.
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Koncedent je dolžan:
– za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja zagotoviti
koncesionarju pravico dostopa do objekta,
– redno plačevati oziroma pri pooblaščenih uporabnikih
ali upravljavcih objekta v okviru projekta zagotoviti redno plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega upravljanja objekta, vendar le do obsega
sredstev, ki bodo zaradi izvedbe ukrepov prihranjena. Plačila
koncedenta so vezana na dejansko dosežene dogovorjene
prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije,
– zagotavljati sankcioniranje uporabnikov ali upravljavcev
objekta in tretjih oseb, ki onemogočajo ali ovirajo izvajanje
koncesije,
– obveščati koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma
pritožbah uporabnikov ali upravljavcev objekta ali tretjih oseb.
13. člen
(Obveznosti koncesionarja)
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih in drugih ukrepov
za doseganje zagotovljenega prihranka energije in obveznost
energetskega upravljanja objekta, skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v
postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke
energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije, ki bodo
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podlaga za plačila s strani koncedenta in v celoti prevzema
tveganje za uspeh izvedenih ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja porabe energije.
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična,
tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in energetskega
upravljanja objekta, vključno s tveganjem rentabilnosti izvedenih ukrepov, razen v primeru iz četrtega odstavka 5. člena tega
akta, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe
dogovorjenih investicijskih in drugih ukrepov za doseganje
prihranka energije, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz
četrtega odstavka 5. člena tega akta, ko obveznost zagotovitve
finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih ukrepov
energetske sanacije iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih
upravnih dovoljenj, potrebnih za prevzem in normalno uporabo
objekta (npr. uporabno dovoljenje).
Ostale poglavitne dolžnosti koncesionarja so:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
in dobrega gospodarstvenika oziroma gospodarja, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo,
– zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano
oskrbo z javnimi dobrinami na področju energetike v objektu,
v katerem zagotavlja storitve energetskega pogodbeništva ter
kakovostno opravljanje storitev, v skladu s predpisi, koncesijsko
pogodbo in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni koncesijski pogodbi, zlasti pa v tem okviru skrbeti za zmanjšanje
porabe energije ob nespremenjenem standardu kakovosti za
končne uporabnike objekta, s poudarkom na udobju in bivanju,
– kot dober gospodarstvenik oziroma gospodar uporabljati in energetsko upravljati objekt, naprave in opremo,
– redno vzdrževati objekt, naprave in opremo v obsegu,
opredeljenem s koncesijsko pogodbo, na način, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja njihova
vrednost in omogoča njihova normalna uporaba,
– po pisnem pooblastilu in naročilu koncedenta voditi
pripravljalna dela in investicije v objekt, naprave in opremo
(morebitne razširitve),
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe,
– po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in upravljanje koncedenta vse izvedene ukrepe, objekt, naprave in
opremo v delujočem stanju, ki omogoča normalno uporabo, in
koncedentu zagotoviti najmanj enoletno garancijo za odpravo
napak na predanem objektu, napravah in opremi,
– voditi ustrezne evidence in pripravljati letna in polletna
poročila skladno s tem aktom in koncesijsko pogodbo,
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo
zahtevo,
– voditi in ažurirati evidence in jih redno predajati koncedentu.
14. člen
(Odgovornost koncesionarja)
Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po
koncesijski pogodbi in za vso škodo, ne glede na vzrok oziroma razlog, ki bi utegnila nastati koncedentu, uporabnikom in
tretjim osebam v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz tega akta in
koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije
koncedentu ali tretji osebi povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo
delal v njegovem imenu, in za običajne rizike, ki izhajajo iz ali
so povezani z izvedbo predvidenih posameznih ukrepov energetske sanacije, ki bodo predmet javno-zasebnega partnerstva.
Obseg in vsebina zavarovanja se podrobneje opredelita
s koncesijsko pogodbo.
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15. člen
(Druge pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki
niso opredeljene s tem aktom, se uredijo s koncesijsko pogodbo. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja
uravnoteženo izvajanje koncesijskega razmerja in na način, ki
zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna
tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega
interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
Koncedent bo pred objavo javnega razpisa od uporabnikov oziroma upravljavcev objekta pridobil pisno soglasje, v
katerem bo opredeljena pravica koncedenta za izvedbo javnega razpisa v njihovem imenu in obveznosti ter pravice, ki bodo
iz tega izhajale.
VII. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
16. člen
(Dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objekta)
Uporabniki oziroma upravljavci objekta imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje nalog iz tega akta;
– omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme,
kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog iz
tega akta oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
ki lahko vpliva na izvajanje nalog;
– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.
VIII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA TER POGOJI
IN MERILA ZA IZBOR
17. člen
(Postopek izbire)
Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po
konkurenčnem postopku s pogajanji. Javni razpis se objavi
na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji. Sklep o začetku
postopka izvedbe javnega razpisa sprejme župan.
Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z Zakonom
o javnem naročanju in ob smiselni uporabi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi
transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov oziroma ponudnikov.
18. člen
(Status koncesionarja)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na
javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja
med njimi.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
19. člen
(Pogoji za izbiro koncesionarja)
Koncesionar je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Koncesionar je
lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
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– da zanj niso podani razlogi za izključitev, navedeni v 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15),
– da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel
blokiranega nobenega poslovnega računa,
– da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh letih znašalo vsaj višino, ki je enaka ponujeni ocenjeni
vrednosti ukrepov energetske sanacije. V primeru, da ponudnik
v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se
prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
– v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se
prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena
prihodkovna realizacija,
– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se
prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in
pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena
prihodkovna realizacija,
– v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in
pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena
prihodkovna realizacija,
– da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izvajanja predmeta koncesije,
– da predloži elaborat o opravljanju predmeta koncesije
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti in
finančno operativnega vidika,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma
potrebnih sredstev,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, javnemu
partnerju, končnim odjemalcem ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo),
– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da sprejema vse
obveznosti, določene s tem aktom in razpisno dokumentacijo,
– da poda pisno izjavo, s katero potrdi, da je sposoben
zagotavljati izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije na
kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega akta,
predpisov, normativov in standardov,
– da predloži bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo ukrepov energetske sanacije,
– da navede vire financiranja za pokritje predvidenih stroškov in izkaže, da ima zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo
ukrepov energetske sanacije javnega objekta,
– da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi
stroški za izvedbo ukrepov energetske sanacije javnega objekta in izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,
– da poda pisno izjavo, s katero se zaveže vzdrževati
in upravljati izvedene ukrepe ter druge pripadajoče objekte in
naprave skozi celotno koncesijsko obdobje,
– da je predložil opis tehnološke rešitve izvedbe ukrepov
energetske sanacije, ki je skladen z zahtevami koncedenta,
– da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki
ustrezajo sodobnim standardom na trgu,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo drugi predpisi.
Kandidat mora v svoji prijavi na razpis podrobno opredeliti
izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka. Podrobnejši pogoji
se določijo v javnem razpisu za izbiro koncesionarja.

– višje zagotovljene prihranke,
– višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih,
– nižjo vrednost investicije v izvedbo obveznih ukrepov
energetske sanacije.
Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor
koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.

20. člen

24. člen
(Sprememba koncesijske pogodbe)
Koncedent ali koncesionar lahko predlagata spremembo
koncesijske pogodbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe,
– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo,

(Merila za izbiro koncesionarja)
Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila
za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko
najugodnejšega kandidata.
Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes in merila za izbor koncedenta oblikovati na način, da bodo
bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili:

21. člen
(Pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire
koncesionarja se pooblasti občinsko upravo Občine Kostanjevica na Krki.
Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe se
pooblasti župana.
22. člen
(Strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan
imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Predsednik in člana strokovne komisije morajo imeti najmanj
visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z
delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog
oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o
izpolnjevanju tega pogoja.
Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne
izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega
člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morata biti navzoča najmanj dva člana strokovne
komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju
prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne
komisije.
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki.
Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akta izbire koncesionarja, ki ga sprejme župan.
Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
IX. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
23. člen
(Vzpostavitev)
Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
V primeru neskladja med tem aktom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega akta.
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– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob
podpisu koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe pogodbe, pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava predmeta koncesije,
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka izbire koncesionarja, omogočili udeležbo
drugih kandidatov oziroma ponudnikov kot tistih, ki so bili
prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe ali prijave kot tiste,
ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku
podelitve koncesije oziroma izbora koncesionarja pritegnili še
druge udeležence,
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesijskega razmerja spremenilo v korist koncesionarja na način,
ki ni bil predviden v prvotni pogodbi,
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije,
– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji, določenimi v 28. členu tega akta.
25. člen
(Trajanje in podaljšanje razmerja)
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 15 let.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v posel ter zajema
tako obdobje izvedbe ukrepov energetske sanacije kot tudi
obdobje izvajanja storitev energetskega pogodbeništva, v obsegu in skladno z opredelitvijo v 6. členu tega akta in kot je
podrobneje opredeljeno s koncesijsko pogodbo. Obveznosti,
ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.
Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s
pogodbo dogovorjenega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni
razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih
vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali
njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj
in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.
V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita
vsebino aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi
in v katerem se opredeli čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno
pogodbo.
X. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
26. člen
(Enostranski ukrepi v javnem interesu)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent
uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske
pogodbe,
– izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju,
– začasni prevzem objekta in vzpostavljenih ukrepov v
upravljanje,
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti izvedenih ukrepov,
– odvzem koncesije,
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem
interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
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27. člen
(Začasni prevzem objekta in ukrepov v upravljanje)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da začasno prevzame objekt in vzpostavljene
ukrepe v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali
vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljene
infrastrukture.
XI. DOLŽNOSTI POROČANJA IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODBE
28. člen
(Dolžnost poročanja)
Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti
v roku 15 dni od zahteve.
Koncesionar je dolžan pripraviti letno in polletno poročilo,
ki zajema: opis stanja, opravljena dela oziroma ukrepe, morebitne potrebne dodatne investicije in ukrepe, organizacijske
ukrepe ter doseganje dogovorjenega nivoja kakovosti izvajanja
koncesije, predvsem glede doseganja dogovorjenih prihrankov
energije.
Koncesionar je dolžan predložiti polletno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. julija za tekoče koledarsko
leto in letno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena do
31. januarja za preteklo koledarsko leto.
Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan
koncesionar skupaj s prenosom vse infrastrukture, vgrajene
opreme, naprav in napeljave, v celoti v last in posest koncedentu, brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso dokumentacijo
(gradbena dovoljenja, soglasja, investicijsko dokumentacijo,
projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, dnevnike vzdrževanja itd.).
29. člen
(Nadzor nad izvajanjem pogodbe)
Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo občinske
uprave Občine Kostanjevica na Krki ali zunanjega izvajalca.
Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene
dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega
nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta
predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled
objekta, naprav in opreme za izvajanje koncesije ter omogočiti
vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze,
revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije, nadalje vpogled v vodene
zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec
koncedenta.
30. člen
(Nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega akta ali koncesijske
pogodbe.
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XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
IN KONCESIJSKE POGODBE
31. člen
(Redno prenehanje)
Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
32. člen
(Predčasno prenehanje)
Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem aktu, podrobneje pa v
koncesijski pogodbi.
33. člen
(Sporazumna razveza koncesijske pogodbe)
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali
mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse
medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne
razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema naprav in opreme izvedenih ukrepov, ki jih je vzpostavil koncesionar.
34. člen
(Odvzem koncesije)
Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s
strani koncedenta predčasno preneha:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega
akta v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti če
v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjenih ukrepov energetske sanacije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati na način, določen s tem aktom,
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene
insolventnosti koncesionarja,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske
pogodbe.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje
prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za
začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je
prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.
Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska
ali upravna sankcija, pravnomočna.
Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v
koncesijski pogodbi.
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Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine
Kostanjevica na Krki. Koncesijsko razmerje preneha z dnem
dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta vse izvedene ukrepe in opremo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost predanih
ukrepov in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v
koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.
35. člen
(Odkupna pravica)
Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal
koncesijo in izvedene ukrepe in opremo.
Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.
Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa
koncesije za objekt. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko
pogodbo.
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z
dnem dokončnosti odločbe o odkupu koncesije, v katerem se
določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa
koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha
opravljati naloge iz tega akta, ki so predmet koncesije, koncedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame izvedene ukrepe,
naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače
pridobil za namen izvajanja nalog iz tega akta.
Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
36. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje
obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti
ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem aktom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem
oziroma odpovedjo koncedenta preneha predvsem:
– če koncesionar dejavnosti, ki so predmet koncesije, ne
izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje
v izvajanju nalog iz tega akta ali koncedentu povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov
ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda uporabnikom njegovih
storitev, koncedentu ali tretjim osebam;
– če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem aktom
in koncesijsko pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega
odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko
razdrtje koncesijske pogodbe.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe
tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske
pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan
prenesti v last koncedenta izvedene ukrepe, naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za
namen izvajanja nalog iz tega akta, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost prenesenih ukrepov, naprav
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in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski
pogodbi in v roku, določenem v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli
način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru,
da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.
Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede
odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
37. člen
(Prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten
le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene
pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi
prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno
s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to
ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz tretjega
odstavka 20. člena tega akta. O statusnih spremembah ter
pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali
nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.
38. člen
(Izločitvena pravica)
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da
za objekt, naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega
dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
XIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
39. člen
(Višja sila in nepredvidljive okoliščine)
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz tega akta
ni možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadaljevati z opravljanjem nalog iz tega akta in sklenjene koncesijske
pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi
višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe
v takšnih okoliščinah.
Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz tega akta
in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma nepredvidljivih
okoliščin.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame
nadzor nad izvajanjem ukrepov občinski štab za civilno zaščito.
40. člen
(Spremenjene okoliščine)
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi
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koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja,
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti
namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske
pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično
spremenijo.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega akta in
koncesijske pogodbe.
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v
roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.
Kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora
o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni
pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan
izpolnjevati obveznosti iz tega akta in koncesijske pogodbe,
ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično spremembo
ustreznih pogodbenih pogojev.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(Uporaba prava za reševanje sporov)
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega
razmerja ter za razmerja do uporabnikov, se uporabi izključno
slovensko pravo.
Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo
ali prenehanjem koncesijske pogodbe ali v zvezi izvajanjem
koncesije je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.
42. člen
(Veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/2018-1
Kostanjevica na Krki, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

KRIŽEVCI
447.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratni denarni pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Križevci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 –
Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15)
je Občinski svet Občine Križevci na 23. redni seji dne 12. 2.
2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Križevci
1. člen
V 6. členu Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 18/10), se spremeni
prvi stavek prvega odstavka tako, da glasi:
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»Višina enkratne denarne pomoči znaša 300,00 EUR za
vsakega živorojenega otroka.«
2. člen
Z uveljavitvijo teh sprememb preneha veljati Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci (Uradni list RS,
št. 9/16).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za otroke rojene
od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 1214-0005/2018-1
Križevci, dne 12. februarja 2018
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

LITIJA
448.

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Litija

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17) in 16. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na
7. izredni seji dne 5. februarja 2018 sprejel

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za
vrednotenje in delitev sredstev, ki so v letnem programu športa
(v nadaljevanju: LPŠ) namenjena za uresničevanje javnega
interesa na področju športa v Občini Litija (v nadaljevanju:
občina).
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu
občine.
Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni
razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija
so priloga tega odloka.
2. člen
(uporaba kratic)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– JR – javni razpis;
– LPŠ – letni program športa;
– NPŠ – nacionalni program športa;
– NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza;
– OŠZ – občinska športna zveza.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami,
ki so opredeljene v NPŠ ter v občinski strategiji za šport, če ta
obstaja, in se uresničuje tako, da se:
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– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ
na ravni občine;
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
vseh področij športa;
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze;
– zavodi za šport;
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne programe;
– zasebni športni delavci.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. so registrirani in imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR;
2. imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje
dela v športu;
– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;
– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim aktom
urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in športne
zveze) ter evidenco o udeležencih programov;
3. izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na področjih športa v skladu s tem odlokom in LPŠ;
4. se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
Občina lahko sofinancira materialne stroške delovanja občinske športne zveze, če je ta ustanovljena. OŠZ lahko kandidira za sredstva na JR le za izvedbo tistih športnih programov,
ki jih izvaja sama in ki jih posamezna društva, ki so člani OŠZ,
ne vključujejo v svoje programe, za izvedbo katerih kandidirajo
za sredstva na JR.
II. OPREDELITEV PODROČIJ ŠPORTA,
KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA
6. člen
(opredelitev področij športa)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu
s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti proračunskih sredstev za vse vlagatelje iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednji programi in področja
športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijske športne dejavnosti;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
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– športna rekreacija;
– šport starejših;
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI;
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
– statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov;
– založništvo v športu;
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju
športa;
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in zvez;
– delovanje zavodov za šport;
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– športne prireditve;
– javno obveščanje o športu;
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU.
Podrobnejša opredelitev področij športa iz prejšnjega odstavka je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Litija«, ki vsebuje tudi merila, pogoje in kriterije
za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa.
III. LETNI PROGRAM ŠPORTA
7. člen
(LPŠ)
LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so
v tekočem koledarskem letu opredeljena kot področja, katerih
izvajanje je v javnem interesu občine. Predlog LPŠ pripravi
občinska uprava na podlagi občinske strategije za šport, če ta
obstaja. V postopku priprave LPŠ lahko sodelujejo tudi predstavniki občinske športne zveze, če ta deluje.
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva
proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v
lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja in programe športa, ki se v proračunskem
letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega
proračuna;
– višino proračunskih sredstev občine za sofinanciranje
LPŠ.
LPŠ sprejme občinski svet po pridobitvi mnenja občinske
športne zveze, če ta deluje. Občinski svet lahko sprejme LPŠ
brez predhodnega mnenja OŠZ, če ga ta ne poda v roku enega
meseca.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA
PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
8. člen
(komisija za izvedbo JR)
Postopek JR vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo za izvedbo JR sestavljajo predsednik in najmanj
štirje člani. Župan lahko v komisijo za izvedbo JR imenuje
predstavnike občinske uprave, občinske športne zveze, če ta
deluje, predstavnike nevladnih organizacij in strokovne delavce
s področja športa. Predsednik in člani komisije za izvedbo JR
ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev,
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti,
v svaštvu do vštetega drugega kolena, tudi če so te zveze,
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razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo
sodelovati pri delu komisije za izvedbo JR, če obstajajo druge
okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in člani komisije za izvedbo JR podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali član
komisije za izvedbo JR z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali
osebno povezan, se izloči iz komisije za izvedbo JR in se to
evidentira v zapisniku.
Komisija za izvedbo JR se sestaja na sejah. Seje lahko
potekajo tudi dopisno. Komisija za izvedbo JR o poteku sej in
o svojem delu vodi zapisnik. Naloge komisije za izvedbo JR so:
1. pregled in ocena besedila JR in razpisne dokumentacije;
2. odpiranje, ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti
prejetih vlog ter ugotavljanje, ali je bila vloga vložena s strani
upravičene osebe (formalna popolnost);
3. strokovni pregled popolnih vlog in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v besedilu JR oziroma
razpisni dokumentaciji ter v tem odloku;
4. priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in
področij letnega programa športa;
5. vodenje zapisnikov o svojem delu;
6. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
oziroma dopolnitve odloka;
7. priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi
vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
Strokovna in administrativna dela za komisijo za izvedbo
JR opravlja občinska uprava.
9. člen
(JR)
Besedilo JR mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca JR;
– pravno podlago za izvedbo JR;
– predmet JR;
– navedbo upravičenih vlagateljev za prijavo na JR;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– navedbo pogojev, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati;
– predvideno višino sredstev za sofinanciranje;
– navedbo meril za vrednotenje vlog;
– določitev obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, in način oddaje vlog;
– datum in način odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, in
ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva izteka roka za prijavo
na JR;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega
lahko zaprosijo zanjo;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki,
ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
Prilogi razpisne dokumentacije sta sprejeti LPŠ in ta odlok.
Občina objavi JR v uradnem glasilu občine in na svoji
spletni strani, razpisno dokumentacijo pa le na svoji spletni
strani. Občina mora zainteresiranim omogočiti vpogled in dostopnost do razpisne dokumentacije.
Rok za prijavo na JR, ki se določi v besedilu JR, ne sme
biti krajši od 14 dni od dneva objave JR v uradnem glasilu
občine.
10. člen
(vloge)
Vloge na JR se obravnavajo posamično.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z
navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na
katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug
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ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen
javni razpis. Vlagatelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov.
Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom,
se vrne vlagatelju.
Vloga mora biti občini dostavljena do roka, ki je določen
v besedilu JR, ne glede na način oddaje.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija za izvedbo JR in se
izvede v roku, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo
v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Za vsako vlogo komisija za izvedbo JR ugotovi, ali je
pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
Komisija za izvedbo JR o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki
ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije za izvedbo
JR.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba,
se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen
(dopolnitev vlog)
Komisija za izvedbo JR v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh
z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne
vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti krajši
od 8 dni in ne daljši od 15 dni, se določi v pozivu k dopolnitvi
vloge.
Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa njegovo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper
sklep ni dovoljena.
12. člen
(pregled vlog)
Komisija za izvedbo JR opravi strokovni pregled popolnih
vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni
na podlagi meril, določenih z JR in razpisno dokumentacijo, ter
glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov
in področij LPŠ.
Komisija za izvedbo JR lahko županu predlaga omejitev
števila sofinanciranih programov oziroma področij posameznega vlagatelja, če oceni, da razpoložljiva sredstva ne bodo
zadoščala za uspešno izvedbo vseh prijavljenih programov
oziroma področij.
13. člen
(odločba)
Na podlagi predloga komisije za izvedbo JR župan izda
odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga
za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k
podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
sofinanciranje.
14. člen
(ugovor)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži
ugovor. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
O ugovoru odloči župan, in sicer v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
15. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na
spletni strani občine.
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16. člen
(pogodbe z izbranimi vlagatelji)
Z izbranimi vlagatelji župan v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju podpiše pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in sedež občine ter vlagatelja;
– vsebino in obseg sofinanciranja;
– časovni plan izvedbe na razpisu izbranih športnih programov oziroma področij športa;
– pričakovane dosežke, ki pomenijo izvedbo na razpisu
izbranih športnih programov oziroma področij športa;
– višino dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti ter predvidene sankcije v primeru kršitve
pogodbenih obveznosti;
– način nakazovanja sredstev vlagatelju;
– postopek spremembe višine pogodbenih sredstev in
možne razloge za takšno spremembo;
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi ter o porabi s to pogodbo dodeljenih sredstev sofinanciranja;
– določilo, da vlagatelj, ki nenamensko porabi dodeljena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem istovrstnem JR;
– možnost predplačil v skladu z zakonom, ki ureja javne
finance, oziroma zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Vlagatelji so dolžni izvajati izbrane športne programe in
področja športa najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi.
Finančna sredstva, ki jih vlagatelji na podlagi pogodbe prejmejo za izvedbo športnih programov oziroma področij športa, se
smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnih programov
oziroma področij športa, za katera so namenjena.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava, za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa lahko
župan pooblasti tudi ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen
(ostale pravice in obveznosti vlagatelja in občine)
Vlagatelj, ki je izbran za izvajanje LPŠ v občini, je dolžan
javno objaviti izračun cene športnega programa, za izvajanje
katerega prejema proračunska sredstva občine.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora
vlagatelj stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
Vlagatelj mora v pogodbenem roku občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov
oziroma področij športa.
Vlagatelj je občinski upravi dolžan predložiti dokazila o
namenski porabi sredstev sofinanciranja.
Občinska uprava ali drug s strani župana pooblaščen
organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev sofinanciranja.
Vlagatelj, ki nenamensko porabi dodeljena sredstva ali
drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za
sredstva na naslednjem istovrstnem javnem razpisu.
Če je vlagatelj kršil pogodbena določila, lahko občina
prekine pogodbo in zahteva vrnitev vseh dodeljenih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Če je vlagatelj v
kateri koli fazi JR navajal neresnične podatke z namenom
pridobitve sredstev sofinanciranja, občina nemudoma prekine
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pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik
za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 11/10 in 12/11).
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017
Litija, dne 5. februarja 2018
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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Priloga ‐ MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE
PRIJAV NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LITIJA
Z merili se uveljavlja sistem točkovanja. Sredstva, ki se namenijo za posamezni športni
(pod)program oz. (pod)področje športa, so enaka zmnožku med številom točk, ki jih za
predmetni športni (pod)program oz. (pod)področje športa vlagatelj prejme po oceni komisije, in
vrednostjo točke, ki se določi glede na v LPŠ predvidena sredstva za posamezni športni
(pod)program oz. (pod)področje športa ter upoštevaje seštevek vseh točk, ki jih za posamezni
športni (pod)program oz. (pod)področje športa prejmejo vsi vlagatelji.
Vlagatelj, ki ne izpolni obrazcev v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, bo po teh merilih
prejel najmanjše možno število točk.

1 ŠPORTNI PROGRAMI
Športni programi se na podlagi prijav na javni razpis v posameznem razpisnem obdobju
sofinancirajo na podlagi izhodišč in usmeritev nacionalnega programa športa ter skladno s
sprejetimi izhodišči in usmeritvami vsakoletnega programa športa, ki se sprejme na občinski
ravni.

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo.
1.1.1. Šport predšolskih otrok

Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor, strokovni kader, najmanj 10 otrok na skupino.
Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 20
‐ od 16 do 20
‐ od 10 do 15
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

Točke
10
5
3
1
0
do 8
5
4
3
1
3
2
1
do 10
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1.1.2 Šport šoloobveznih otrok in mladine

Sofinancirajo se programi osnovnošolskih in srednješolskih otrok in mladine, šolska športna
tekmovanja ter tečaji plavanja.
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor, strokovni kader, najmanj 10 otrok na skupino.
Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 20
‐ od 16 do 20
‐ od 10 do 15
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

Točke
10
5
3
1
0
do 8
5
4
3
1
3
2
1
do 10

1.1.3 Šport mlajših otrok, vključenih v programe kakovostnega športa

Sofinancira se šport mlajših otrok do 12 let (oz. do 10 let v olimpijskih športnih disciplinah
individualnih športnih panog), vključenih v programe kakovostnega športa.
Pogoj za sofinanciranje na tej postavki je izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje programov
kakovostnega športa otrok in mladine oz. odraslih.
V kolektivnih športnih panogah je pogoj za sofinanciranje vadbene skupine najmanj dvakratno
število športnikov kot jih šteje ekipa na tekmovališču, pri miselnih in individualnih pa najmanj 8
športnikov na vadbeno skupino. Če je število manjše, se sofinanciranje sorazmerno zniža.
Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)

Točke
10
5
3
1
0
do 8
5
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‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 15
‐ od 12 do 15
‐ od 8 do 11
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja
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4
3
1
3
2
1
do 10

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno
integracijo takšnih otrok v vsakdanje življenje.
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor in strokovni kader, najmanj 10 otrok na skupino.
Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 20
‐ od 16 do 20
‐ od 10 do 15
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

Točke
10
5
3
1
0
do 8
5
4
3
1
3
2
1
do 10

1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Sofinancirajo se celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti.
Pogoj za sofinanciranje: obseg najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov
po 2 uri tedensko, zagotovljen prostor, strokovni kader.
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Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 15
‐ od 11 do 15
‐ do 10
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja
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Točke
10
5
3
1
0
do 8
5
4
3
1
3
2
1
do 10

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Sofinancirajo se športniki oz. ekipe od 12 do 18 let (oz. od 10 do 18 let v olimpijskih športnih
disciplinah individualnih športnih panog) športnih društev, katerih športniki tekmujejo v
organiziranih tekmovanjih na ravni države.
V kolektivnih športnih panogah je pogoj za sofinanciranje vadbene skupine najmanj dvakratno
število športnikov, kot jih šteje ekipa na tekmovališču, pri miselnih in individualnih pa najmanj 8
športnikov na vadbeno skupino. Če je število manjše, se sofinanciranje sorazmerno zniža.
Kot tekmovalni uspeh se šteje uradna končna uvrstitev zadnjega izvedenega državnega prvenstva
v športni panogi. Pri miselnih in individualnih športnih panogah se tam, kjer ni ekipnega
tekmovanja, upošteva rezultat najboljšega posameznika.
Merilo
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge
‐ od vključno 10 do 12 let (pogoj: individ. šp., olimp. disc.)
‐ od vključno 12 do 14 let (pogoj: uvrstitev v II. polovico uvrščenih)
‐ od vključno 14 do 16 let (pogoj: uvrstitev v I. polovico uvrščenih)
‐ od vključno 16 do 18 let (pogoj: I. četrtina uvrščenih, kateg. šp.)
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
št. športnikov oz. razširjenost športne panoge
‐ vsak regist. športnik 1 točka, max. 50 točk

Točke
80
160
240
320
do 8
5
4
3
1
do 50
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‐ 1 kategoriziran športnik mladinskega razreda 2 točki
‐ 1 kategoriziran športnik državnega razreda 2 točki
‐ 1 kategoriziran športnik perspektivnega razreda 3 točke
‐ 1 kategoriziran športnik mednarodnega razreda 5 točk
‐ 1 kategoriziran športnik svetovnega razreda 10 točk
‐ 1 kategoriziran športnik olimpijskega razreda 20 točk
konkurenčnost športne panoge
‐ 3. skupina (kolektivne panoge) ‐ koeficient
‐ 2. skupina (individualne panoge) ‐ koeficient
‐ 1. skupina (miselne igre) ‐ koeficient
uspešnost športne panoge
‐ I. razred ‐ koeficient
‐ II. razred ‐ koeficient
‐ III. razred ‐ koeficient
‐ IV. razred ‐ koeficient
‐ V. razred ‐ koeficient
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do 10
do 10
do 15
do 20
do 30
do 60
x3
x2
x1
x5
x4
x3
x2
x1

1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT
Obvezni pogoj za sofinanciranje članov je tekmovanje z vsaj eno mlajšo selekcijo v
organiziranem državnem tekmovanju športne panoge.
Sofinancirajo se športniki oz. ekipe športnih društev, ki tekmujejo v organiziranih tekmovanjih
na ravni države.
V kolektivnih športnih panogah je pogoj za sofinanciranje vadbene skupine najmanj dvakratno
število športnikov, kot jih šteje ekipa na tekmovališču, pri miselnih in individualnih pa najmanj 8
športnikov na vadbeno skupino. Če je število manjše, se sofinanciranje sorazmerno zniža.
Kot tekmovalni uspeh se šteje uradna končna uvrstitev zadnjega izvedenega državnega prvenstva
v športni panogi. Pri miselnih in individualnih športnih panogah se tam, kjer ni ekipnega
tekmovanja, upošteva rezultat najboljšega posameznika.
Merilo
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge
‐ uvrstitev v 2. polovico uvrščenih
‐ uvrstitev v 1. polovico uvrščenih
‐ uvrstitev v 1. četrtino uvrščenih
‐ uvrstitev med prvih 10% uvrščenih
‐ uvrstitev med prvih 10% + kateg. šp., neolimp. šp.
‐ uvrstitev med prvih 10% + kateg. šp., olimp. šp.
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje

Točke
100
200
300
400
500
600
do 8
5
4
3
1
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št. športnikov oz. razširjenost športne panoge
‐ vsak regist. športnik 1 točka, max. 50 točk
‐ 1 kategoriziran športnik mladinskega razreda 2 točki
‐ 1 kategoriziran športnik državnega razreda 2 točki
‐ 1 kategoriziran športnik perspektivnega razreda 3 točke
‐ 1 kategoriziran športnik mednarodnega razreda 5 točk
‐ 1 kategoriziran športnik svetovnega razreda 10 točk
‐ 1 kategoriziran športnik olimpijskega razreda 20 točk
konkurenčnost športne panoge
‐ 3. skupina (kolektivne panoge) ‐ koeficient
‐ 2. skupina (individualne panoge) ‐ koeficient
‐ 1. skupina (miselne igre) ‐ koeficient
uspešnost športne panoge
‐ I. razred ‐ koeficient
‐ II. razred ‐ koeficient
‐ III. razred ‐ koeficient
‐ IV. razred ‐ koeficient
‐ V. razred ‐ koeficient

do 50
do 10
do 10
do 15
do 20
do 30
do 60
x3
x2
x1
x5
x4
x3
x2
x1

1.6 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v
doseganje vrhunskih športnih dosežkov.
Pogoj za sofinanciranje: kategorizirani športniki mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega
razreda s stalnim prebivališčem v Občini Litija.
Upravičenci do sofinanciranja so športna društva, v katerih delujejo vrhunski športniki.
Merilo
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge
‐ 1. razred
‐ 2. razred
‐ 3. razred
‐ 4. razred
‐ 5. razred
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
št. športnikov oz. razširjenost športne panoge
‐ vsak regist. športnik 1 točka, max. 50 točk
‐ 1 kategoriziran športnik mladinskega razreda 2 točki
‐ 1 kategoriziran športnik državnega razreda 2 točki

Točke
20
15
10
5
1
do 8
5
4
3
1
do 50
do 10
do 10
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‐ 1 kategoriziran športnik perspektivnega razreda 3 točke
‐ 1 kategoriziran športnik mednarodnega razreda 5 točk
‐ 1 kategoriziran športnik svetovnega razreda 10 točk
‐ 1 kategoriziran športnik olimpijskega razreda 20 točk
konkurenčnost in uspešnost športne panoge
‐ društvo deluje v javnem interesu na področju športa
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do 15
do 20
do 30
do 60
20

1.7 ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne pozitivne psihosocialne učinke
(rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne učinke (športna rekreacija, tekmovanja,
paraolimpijski športi) v življenju invalidov.
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor, strokovni kader, najmanj 10 udeležencev.
Merilo
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
konkurenčnost športne panoge
‐ 1. razred
‐ 2. razred
‐ 3. razred
‐ 4. razred
‐ 5. razred
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge
‐ društvo deluje v javnem interesu na področju športa
št. športnikov oz. razširjenost športne panoge
‐ 28 ali več
‐ 26 do 27
‐ 24 do 25
‐ 23 do 24
‐ 21 do 22
‐ 19 do 20
‐ 17 do 18
‐ 15 do 16
‐ 13 do 14
‐ 11 do 12
‐ 10 ali manj
uspešnost športne panoge
‐ 5 ali več let tradicije
‐ vsaj 4 leta tradicije
‐ vsaj 3 leta tradicije
‐ vsaj 2 leti tradicije
‐ vsaj 1 leto tradicije

Točke
do 8
5
4
3
1
5
4
3
2
1
5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
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1.8 ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti
in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh
starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih
tekmovanjih.
Pogoj za sofinanciranje: najmanj 60-urni celoletni program, enakomerno razporejen preko vsaj
10 mesecev, zagotovljen prostor in strokovni kader, najmanj 20 udeležencev.
Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev
‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 30
‐ od 21 do 30
‐ od 15 do 20
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

Točke
10
5
3
1
0
do 8
5
4
3
1
5
3
1
do 8

1.9 ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost ljudi nad doseženim 65. letom starosti.
Pogoj za sofinanciranje: obseg najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov
po 2 uri tedensko, zagotovljen prostor, strokovni kader.
Merilo
cena programa, ki jo plača uporabnik na vadbo
‐ brezplačen program
‐ do vključno 1 EUR
‐ od 1 do vključno 2 EUR
‐ od 2 do vključno 3 EUR
‐ nad 3 EUR
kompetentnost strokovnih delavcev

Točke
10
5
3
1
0
do 8
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‐ diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po KLASIUS‐u)
‐ diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS‐u)
‐ strokovna usposobljenosti druge stopnje
‐ strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
‐ nad 20
‐ od 16 do 20
‐ od 10 do 15
trajanje programa
‐ 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja
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5
4
3
1
5
3
1
do 5

2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
2.1 INVESTICIJE, OBNOVA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA
ŠPORT V NARAVI
Sofinancirajo se investicije ter posodabljanje oz. vzdrževanje športnih objektov in površin za
šport v naravi, kjer potekajo športni programi.
Društva, ki uporabljajo športne objekte oziroma površine za šport v naravi v lasti občine, niso
upravičena do sredstev za investicije, vzdrževanje ali obnovo.
Nogometna igrišča za veliki nogomet so izključena iz sofinanciranja v sklopu tega podpodročja.
Praviloma se sofinancirajo največ 3 investicije letno. Župan lahko na predlog komisije za
vodenje JR odloči, da se sofinancirajo tudi več kot 3 investicije letno.
Merilo
dostopnost vsem prebivalcem
‐ brezplačna dostopnost vsem občanom
‐ dostopnost za člane društva
obstoj športnih obj. in površ. za šp. v naravi
‐ 3000 m2 in več
‐ 2700‐2999 m2
‐ 2400‐2699 m2
‐ 2100‐2399 m2
‐ 1800‐2099 m2
‐ 1500‐1799 m2
‐ 1200‐1499 m2
‐ 900‐1199 m2
‐ 600‐899 m2
‐ do 600 m2
vrednost investicije (v letu razpisa)
‐ nad 20.000 EUR brez DDV
‐ nad 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR brez DDV
‐ do vključno 10.000 EUR brez DDV

Točke
5
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

25
15
10
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zagotavljanje vadbenih površin za več šp. panog
- objekt se uporablja za 5 ali več športnih panog

5

- objekt se uporablja za 4 športne panoge

4

- objekt se uporablja za 3 športne panoge

3

- objekt se uporablja za 2 športni panogi

2

- objekt se uporablja za 1 športno panogo

1

2.2 NOGOMETNA IGRIŠČA ZA VELIKI NOGOMET
Nogometna igrišča za veliki nogomet v Občini Litija so nogometno igrišče Litija, nogometno
igrišče Kresnice in nogometno igrišče Jevnica.
Sofinancirajo se stroški vzdrževanja igrišč in obratovalni stroški.
Merilo
Točke
dostopnost vsem prebivalcem
‐ brezplačna dostopnost vsem občanom
5
‐ dostopnost za člane društva
1
obstoj športnih obj. in površ. za šp. v naravi
‐ 3000 m2 in več
10
‐ 2700‐2999 m2
9
‐ 2400‐2699 m2
8
‐ 2100‐2399 m2
7
‐ 1800‐2099 m2
6
‐ 1500‐1799 m2
5
‐ 1200‐1499 m2
4
‐ 900‐1199 m2
3
‐ 600‐899 m2
2
‐ do 600 m2
1
vrednost vzdrževanja (v letu razpisa)
‐ nad 10.000 EUR brez DDV
25
‐ nad 5.000 EUR do vključno 10.000 EUR brez DDV
15
‐ do vključno 5.000 EUR brez DDV
10
zagotavljanje vadbenih površin za več šp. panog
- 10 in več urna dnevna zasedenost

5

- od vključno 8 do 10-urna dnevna zasedenost

4

- od vključno 6 do 7-urna dnevna zasedenost

3

- 4 do 5-urna dnevna zasedenost

2

- manj kot 4-urna dnevna zasedenost

1

2.3 NAJEMNINE, OBRATOVALNI STROŠKI IN STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA OBJEKTE V
OBČINI LITIJA
Pogoj za sofinanciranje iz tega naslova je nastopanje in tekmovanje v uradnem sistemu državnih
panožnih zvez, pri čemer mora vlagatelj za predložitev vloge za sofinanciranje članske ekipe
izpolnjevati še naslednji pogoj: v ligaškem tekmovanju mora v eni tekmovalni sezoni nastopati
najmanj z dvema različnima starostnima kategorijama ekip, mlajših od 18 let.
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Upravičenci so društva, ki trenirajo oz. tekmujejo v javnih športnih objektih v Občini Litija.
Merilo
število ekip (kakovostni in vrhunski šport)
‐ za vsako ekipo po 5 točk
konkurenčnost športne panoge
‐ 1. razred
‐ 2. razred
‐ 3. razred
‐ 4. razred
‐ 5. razred
poraba sredstev za najemnine v letu 2017
za vsakih 1.000 EUR po 1 točka

Točke
do 30
5
4
3
2
1
do 20

3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja so v
domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo
v NPŠZ po javnoveljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja.
Pogoj za sofinanciranje je izjava kandidata, da bo najmanj še eno leto opravljal strokovno oz.
trenersko delo v društvu.
Merilo
deficitarnost
‐ pridobitev licence (št. točk je odvisno od stroškov)
‐ pridobitev naziva (št. točk je odvisno od stroškov)
‐ udeležba na seminarju, tečaju (št. točk je odvisno od stroškov)
LICENCA
stroški
do 100 €
100-300 €
300-400 €
400-500 €
nad 500 €

točk
20
30
40
50
60

NAZIV
stroški
do 100 €
100-2000 €
200-300 €
400-500 €
nad 500 €

točk
10
20
30
40
50

SEMINAR
stroški
do 200 €
do 500 €
nad 500 €

Točke
do 60
do 50
do 30

točk
10
20
30

3.2 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV
Med statusne pravice športnikov je vključeno izobraževanje, spremljanje pripravljenosti,
strokovna podpora in svetovanje kategoriziranim športnikom.
Merilo
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge
‐ 1. razred

Točke
100

Stran
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‐ 2. razred
‐ 3. razred
‐ 4. razred
‐ 5. razred
naziv športnika oz. športna uspešnost
‐ kategoriziran športnik mladinskega razreda
‐ kategoriziran športnik državnega razreda
‐ kategoriziran športnik perspektivnega razreda
‐ kategoriziran športnik mednarodnega razreda
‐ kategoriziran športnik svetovnega razreda
‐ kategoriziran športnik olimpijskega razreda
število športnikov oz. razširjenost šp. panoge
‐ nad 100 registriranih športnikov
‐ nad 50 do vključno 100 registriranih športnikov
‐ do vključno 50 registriranih športnikov
uspešnost in konkurenčnost športne panoge
‐ nad 200 članov društva
‐ nad 100 do vključno 200 članov društva
‐ do vključno 100 članov društva

75
50
25
10
5
5
10
20
25
30
100
50
10
100
30
10

3.3 ZALOŽNIŠTVO
Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih ali občasnih
športnih publikacij na temo športnih dejavnosti.
Merilo
reference
‐ svetovno znan avtor
‐ mednarodno znan avtor
‐ avtor je znan v Sloveniji
‐ avtor je znan v regiji
‐ avtor je znan v občini
vrsta publikacije
‐ strokovna literatura oz. gradivo
‐ občasne publikacije
‐ propagandno gradivo
‐ zborniki strokovnih kongresov oz. posvetov
deficitarnost
‐ novo in izvirno delo
‐ št. izvodov oz. naklada

Točke
50
40
30
20
10
20
10
5
5
do 30
do 20

3.4 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s
civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih
spoznanj v športno prakso.
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Merilo
izvedljivost in gospodarnost projekta
‐ projekt je v zaključni fazi
‐ projekt je v fazi izvedbe
‐ projekt je v začetni fazi
‐ vlagatelj zagotovi nad 50% potrebnih sredstev
razvojna kakovost projekta
‐ projekt pospešuje razvoj športa v občini
‐ projekt delno prispeva k razvoju športa v občini
relevantnost in potencialni vpliv projekta
‐ projekt ima pomen za celotno občino
‐ projekt je pomemben za vsa športna društva
‐ projekt je pomemben predvsem za vlagatelja
reference
‐ vlagatelj ima vsaj 5 let izkušenj s podobnimi projekti

Št.
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Točke
25
10
5
25
30
10
20
10
5
10

3.5 INFORMACIJSKO‐KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše
udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno spremljanje in
analiziranje ravni učinkovitosti programov.
Merilo
Točke
deficitarnost
‐ nakup nove IKT
50
‐ nadomestitev oz. vzdrževanje obstoječe IKT
20
dostopnost IKT za uporabnike
‐ IKT bo dostopna vsem občanom
50
‐ IKT bodo uporabljali člani oz. zaposleni
10
uporabnost IKT
‐ IKT bo širše dostopna
20
‐ IKT je namenjen pretežno za programe vlagatelja
5

4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Organiziranost v športu predstavlja zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja oz.
delovanja športnih organizacij.
Kvalitetni programi športnih društev prispevajo k povečanju števila članov društev in s tem
števila športno dejavnih prebivalcev, njihovo športno ozaveščenost, obseg strokovno izvedenega
prostovoljnega dela v športu in pripadnost posameznika športu. Delovanje društev in njihovih
zvez predstavlja javni interes, zato občina spodbuja in materialno podpira društveno dejavnost.

Stran

1574 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

Uradni list Republike Slovenije

4.1 PODROČJE KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA
Upravičenci so društva, ki so upravičena do sofinanciranja na področju kakovostnega oz.
vrhunskega športa.
Merilo
Točke
konkurenčnost športne panoge
‐ vsaka ekipa v kolektivnih športih
10
‐ vsaka star. kategorija z nad 8 člani v individ. športih
8
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge
‐ društvo deluje v javnem interesu na področju športa
5
št. športnikov oz. razširjenost športne panoge
‐ vsak regist. športnik 1 točka, max. 50 točk
do 50
‐ 1 kategoriziran športnik mladinskega razreda 2 točki
do 10
‐ 1 kategoriziran športnik državnega razreda 2 točki
do 10
‐ 1 kategoriziran športnik perspektivnega razreda 3 točke do 15
‐ 1 kategoriziran športnik mednarodnega razreda 5 točk
do 20
‐ 1 kategoriziran športnik svetovnega razreda 10 točk
do 30
‐ 1 kategoriziran športnik olimpijskega razreda 20 točk
do 60
uspešnost športne panoge
‐ 1 točka za vsak program kakov. oz. vrhun. šp.
do 5

4.2 PODROČJE REKREACIJE
Upravičenci so društva, ki so upravičena do sofinanciranja na področju športne rekreacije,
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter obštudijske športne dejavnosti.
Merilo
delovanje na nacionalni oz. lokalni ravni
‐ nad 10 let izkušenj
‐ od 5 do vključno 10 let izkušenj
‐ do vključno 5 let izkušenj
organiziranost na nacionalni oz. lokalni ravni
‐ redna vadba min. 9 mesecev letno, 2x tedensko
‐ redna vadba min. 9 mesecev letno, 1x tedensko
‐ občasna vadba
število vadečih
‐ nad 100
‐ 76 do 100
‐ 51 do 75
‐ 26 do 50
‐ od vključno 20 do 25

Točke
10
5
1
5
3
1
5
4
3
2
1
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5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva ter razvoj in negovanje
športne kulture.

5.1 ŠPORTNE PRIREDITVE
Pogoj: zagotovljen strokovni kader in prostor za izvedbo prireditve, oglaševanje prireditve v
javnih medijih.
Merilo
mednarodna oz. lokalna odmevnost
‐ mednarodni nivo
‐ državni nivo
‐ regionalni nivo
‐ lokalni nivo
‐ društveni nivo
množičnost prireditve
‐ 1 točka za vsakih 10 udeležencev prireditve
raven prireditve
‐ prireditev je povezana s tradicijo občine
‐ prireditev je povezana s tradicijo vlagatelja
ustreznost vsebine
‐ prireditev športnih društev
‐ prireditev ostalih vlagateljev

Točke
200
100
50
20
10
do 50
20
5
20
5

5.2 JAVNO OBVEŠČANJE NA PODROČJU ŠPORTA
S sredstvi za javno obveščanje na področju športa se sofinancira produkcija in predvajanje oddaj
na področju športa.
Pogoj za sofinanciranje: razpolaganje z informacijsko tehnologijo in ustrezno urejene
komunikacijske in internetne povezave ter ustrezen organizacijski strokovni kader za izvedbo.
Merilo
nacionalni oz. lokalni doseg medija
‐ nacionalni doseg
‐ lokalni doseg
pogostost pojavljanja
‐ 1x tedensko
‐ 1x mesečno
‐ 1x letno
vsebina
‐ TV
‐ radio
‐ internet
‐ tednik (časopis)
‐ mesečnik (časopis)

Točke
20
10
10
5
0
5
4
3
2
1
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5.3 ŠPORTNA DEDIŠČINA
Sofinancira se področje športne dediščine oz. muzejske dejavnosti v športu.
Dediščina oz. muzejska dejavnost v športu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in
predstavljanje premične dediščine slovenskega športa.
Merilo
izvedljivost projekta
‐ nad 50 enot zbranega gradiva
‐ od 20 do vključno 50 enot zbranega gradiva
‐ do vključno 19 enot zbranega gradiva
nacionalni oz. lokalni pomen projekta
‐ nacionalni pomen
‐ lokalni pomen
‐ društveni pomen

Točke
10
5
1
10
5
1

6 DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Področje zajema naslednje ukrepe: športno obnašanje, preprečevanje dopinga v športu, delovanje
varuha športnikovih pravic in trajnostne vidike v športu.
Merilo
Točke
izvedljivost projekta
‐ projekt bo nagovarjal širok krog ljudi
20
‐ projekt bo vključil omejen krog ljudi
10
‐ projekt bo usmerjen v nagovarjanje posameznikov
5
nacionalni oz. lokalni pomen projekta
‐ nacionalni pomen
10
‐ lokalni pomen
5
‐ društveni pomen
1
odličnost projekta
‐ izvirna, prodorna ideja, inovativen pristop
20
‐ že uporabljeni pristopi, obstoječe ideje
10
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METLIKA
449.

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

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09 in 6/12) ter 8. in 19. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na
22. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Cena storitve programa pomoči družini na domu znaša:
– ekonomska cena storitve 14,92 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 5,00 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 9,92 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
– ekonomska cena storitve 20,89 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 7,00 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 13,89 EUR na efektivno uro.
3. člen
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela
prostega dne znaša:
– ekonomska cena storitve 22,38 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 7,47 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 14,91 EUR na efektivno uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2018 dalje.
Št. 122-2/2018
Metlika, dne 1. februarja 2018
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

450.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Brezovica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 –
ZKme-1D in 79/17), 9. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17) in na podlagi 26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16)
je župan Občine Metlika sprejel
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Brezovica
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Metlika začetek
in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje preselitve kmetije na Brezovici pri Metliki.
(2) Pravne podlage za pripravo OPPN so:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11
– uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D
in 79/17),
– Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne
razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakon 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, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13,
19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in
– Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost
gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na podlagi pobude investitorja kmetije Borisa Grabušek, Božakovo 32A, 8330 Metlika, vpisanega v register
kmetijskih gospodarstev KMG-MID: xxxxxxxxx, iz katerega je
razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, se skladno z 9. členom Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške in 3.ea členom Zakona o kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, in
stanovanjski objekt.
(2) Območje leži na severni strani regionalne ceste
R3 663 Bušinja vas Radovica, cca 100 m oddaljeno državne
meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Območje
obsega nepozidana kmetijska zemljišča.
(3) Razlog za pripravo OPPN je pobuda investitorja, ki želi
na območju predvidenega OPPN zgraditi novo kmetijo s stanovanjskim objektom, zaradi preselitve kmetije z ozemlja, ki na
podlagi razsodbe arbitražnega sodišča pripada Republiki Hrvaški.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 874/1,
880/1, 878/3, 878/5, 874/2, 888, 890, 879/1 in 873 vse k.o. Bušinja vas.
(2) Območje urejanja z OPPN je veliko cca 1,2 ha.
(3) Na osnovi izraženih interesov pripravljavca OPPN in na
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje OPPN
lahko tudi zmanjša in/ali poveča z namenom, da se zagotovijo
celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Občine
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Metlika in investicijske namere pobudnika OPPN, upoštevajoč
smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov in ga
izbere naročnik izdelave OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – Območje Novo mesto,
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
(v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (arheološko
območje)),
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
sektor za območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
6. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija),
7. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika
(vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki),
8. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto (telekomunikacije),
9. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1000 Ljubljana (v vednost: Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto),
10. Krajevna skupnost Suhor, Dolnji Suhor 999, 8331 Suhor,
11. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrta podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu
prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte (tretji odstavek 58. člena
ZPNačrta).
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo mnenja, naročnik OPPN nadaljuje s pripravo OPPN
(prvi odstavek 61. člena ZPNačrta).

– izdelava osnutka OPPN
za pridobitev smernic
– pridobivanje smernic
– usklajevanje smernic

marec 2018

– izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN
– javno naznanilo javne
razgrnitve in javne
obravnave OPPN
– javna razgrnitev

maj 2018

– izdelava stališč
do pripomb
– uskladitev stališč
do pripomb
– izdelava predloga OPPN
za pridobitev mnenj
– pridobivanje mnenj
– usklajevanje mnenj
– izdelava usklajenega
predloga OPPN za sprejem
– priprava gradiva za sejo
OS
– sodelovanje
in obrazložitev usklajenega
predloga na seji OS
in odborih
– objava odloka o OPPN
v Uradni listu RS
– izdelava končnega
dokumenta

julij 2018

– sklep o začetku priprave
OPPN
– izdelava strokovnih
podlag za OPPN

februar 2018
marec 2018

junij 2018

julij 2018
avgust 2018
avgust 2018
september 2018
september 2018
oktober 2018

izdelovalec
občina,
naročnik
občina,
naročnik
izdelovalec
izdelovalec,
občina
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec,
občina

oktober 2018
izdelovalec,
občina
oktober 2018
november 2018

občina
izdelovalec

7. člen
Stroške priprave OPPN Brezovica v skladu z Zakonom
o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške zaradi načrtovanja preselitve kmetije, krije Republika Slovenija.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2018-8
Metlika, dne 13. februarja 2018
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

MIRNA PEČ

(postopek in roki za pripravo SD OPPN in njegovih
posameznih faz)
Rok izdelave

maj 2018

izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec,
naročnik

(obveznosti financiranja OPPN)

6. člen

Faza

april 2018
april 2018

Nosilec

občina
izdelovalec

451.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni listi RS, št. 94/07,
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 17. redni seji dne 31. 5. 2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št.: 3480/8 in 3480/10, vse k.o. 1452 – HMELJČIČ.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status
javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-1
Prebold, dne 1. februarja 2018
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

453.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev
na področju kmetijstva v Občini Prebold

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), 15. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14)
je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 1. 2. 2018
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva v Občini Prebold
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 59/15) se prvi
odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Župan ob objavi javnega razpisa s sklepom imenuje
tričlansko komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje
prispelih vlog na javni razpis. Člani komisije ne smejo biti člani
društev, ki sodelujejo na razpisu.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»Komisija odpre in pregleda na razpis prispele vloge.
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni
popolna, ga v roku osmih dni pisno pozove, da jo v roku petih
dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse
nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z
določili tega pravilnika.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem
razpisu in pravilniku. Komisija ves čas vodi zapisnike o svojem
delu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Predlog prejemnikov sredstev se predloži
tajniku občine.
Tajnik občine, izda sklepe o izboru prejemnikom sredstev
na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

1579

3. člen
10. in 11. člen se brišeta.

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

452.

Stran

Zoper ta sklep je možna pritožba županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Župan mora o pritožbi odločiti v roku
15 dni s sklepom, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.«

Št. 900-2/2017-6
Mirna Peč, dne 14. februarja 2018

PREBOLD
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Prebold
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)
in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13
in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 1. 2.
2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Prebold za programsko
obdobje 2015–2020
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje
2015–2020 (Uradni list RS, št. 59/15 in 29/16) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča
tajnik občine.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa/
odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa/odločbe.
(5) Skupna intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravilniku lahko za ukrep iz člena 12., 15. in 18. v enem letu znaša
največ 5.000 EUR.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018-1
Prebold, dne 1. februarja 2018
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

Stran

1580 /

Št.

10 / 21. 2. 2018

ŠMARTNO PRI LITIJI
454.

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23 (Uradni list RS, št. 26/14),
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03,
34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni
seji dne 6. 2. 2018 sprejel

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Šmartno pri Litiji

Uradni list Republike Slovenije
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov/
področij so opredeljeni v tem odloku.
(4) Predlog LPŠ pripravijo pristojni organ občinske uprave.
5. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji določa postopek
izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja,
način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način
izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen
(uporaba kratic)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– NPŠ – nacionalni program športa v RS
– LPŠ – letni program športa
– ŠZ – športna zveza
– NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
– JR – javni razpis.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega
pomena, ki so določene v NPŠ in so namenjene zagotavljanju
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in
gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v
občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za
izvajanje LPŠ na nivoju občine,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
vseh področij športa.
4. člen
(letni program športa)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v
občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe/področja, ki se v proračunskem letu
sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/
programov športa,
– obseg in vrsto športnih programov/področij.

(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v Občini Šmartno pri Litiji (izjema je šport
invalidov v društvih, ki imajo vsaj 1/3 članov iz Občine Šmartno
pri Litiji),
– so na dan objave JR za sofinanciranje letnega programa
športa najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v
občini še ni zastopana, registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri
tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega
športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela
v športu; izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, urejeno evidenco
članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih
programov.
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se
lahko na lokalni ravni združujejo v športno zvezo.
(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
(opredelitev področij športa)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s
proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine
lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
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RAVI

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov,
– založništvo v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– športne prireditve,
– javno obveščanje o športu,
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU.
8. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi,
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale.
Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo
druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in
nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije
z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se
izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je
potrebna navadna večina.
(5) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v
tem odloku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih
programov/področij,
– poda predlog izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih
programih/področjih in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(6) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja
za šport pristojen delavec občinske uprave Občine Šmartno
pri Litiji.
9. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca JR,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni
izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
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– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev
in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Občina Šmartno pri Litiji objavi JR na spletni strani
Občine Šmartno pri Litiji. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši
kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako
»ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša.
Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR.
Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni
dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na
način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter
v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog
ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti (popolna vloga).
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen.
11. člen
(poziv za dopolnitev vloge)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. Pritožba zoper
sklep ni dovoljena.
12. člen
(odločba o izbiri)
Na podlagi odločitve komisije izda predstojnik občinske
uprave odločbo o izbiri. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev
pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih
dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji
in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci LPŠ.
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14. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)

Rezultati in izračun dodeljenih sredstev se po zaključku
postopka JR objavijo na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo
športnih programov/področij, ter predvidene sankcije v primeru
neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na
poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
sofinanciranje.
16. člen
(spremljanje izvajanja letnega programa športa)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti
za izbran športni program/področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov
spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
17. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin pred drugimi uporabniki.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 87/16).
19. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 621-07/2017
Šmartno pri Litiji, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI
VSEBINA DOKUMENTA
V Odloku (4., 5. člen) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju:
merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1. športni programi
2. športni objekti in površine za šport v naravi
3. razvojne dejavnosti v športu
4. organiziranost v športu
5. športne prireditve in promocija športa
6. družbena in okoljska odgovornost v športu
Za večino področij športa (programi, dejavnosti, organiziranost, prireditve, promocije) se z merili uveljavlja
sistem točkovanja. Vrednost področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na JR
oddanih prijav. Vnaprej dogovorjena merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Finančna
vrednost predstavlja zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki je določena glede na v
IPŠ predvidena sredstva,
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
 splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
 predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA
1. ŠPORTNI PROGRAMI
Splošni pogoji vrednotenja področja športnih programov
Programe športa v občini Šmartno pri Litiji se razvrsti v štiri skupine:
1. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih
in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka.
2. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih
in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za
naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne
programe.
4. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost in kakovost individualnih in kolektivnih športnih
panog upoštevani:
Stopnja
razširjenosti
1

Individualne panoge

točke

V program je vključenih več kot
100 registriranih tekmovalcev pri
nacionalni panožni zvezi

vsota zbranih točk
po kriterijih (objekt,
kader, mat.str.) * 1

2

V program je vključenih 50 do
100 registriranih tekmovalcev pri
nacionalni panožni zvezi

vsota zbranih točk
po kriterijih (objekt,
kader, mat.str.) * 0,4

3

V program je vključenih do 50
registriranih tekmovalcev pri
nacionalni panožni zvezi

vsota zbranih točk
po kriterijih (objekt,
kader, mat.str.) * 0,2

Kolektivne panoge

Program obsega vadbo in
tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino v najmanj
petih različnih starostnih
kategorijah
Program obsega vadbo in
tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino v najmanj
treh
različnih
starostnih
kategorijah
Program obsega vadbo in
tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino

točke

vsota zbranih točk po
kriterijih (objekt,
kader, mat.str.) * 1
vsota zbranih točk po
kriterijih (objekt,
kader, mat.str.) * 0,4
vsota zbranih točk po
kriterijih (objekt,
kader, mat.str.) * 0,2
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Individualne panoge
Dosežena uvrstitev članov na
državnem prvenstvu –
1. do 3. mesto
Dosežena uvrstitev članov na
državnem prvenstvu –
4. do 9. mesto
Uvrstitev članov na državno
prvenstvo

točke

Kolektivne panoge

4000 točk
tekmovalca

na

1000 točk
tekmovalca

na

250
točk
tekmovalca

na

Pomen panoge za lokalno okolje
50 in več let neprekinjenega delovanja
25 do 49 let neprekinjenega delovanja
10 do 24 let neprekinjenega delovanja
5 do 9 let neprekinjenega delovanja
Manj kot 5 let neprekinjenega delovanja

točke

Članska vadbena skupina
nastopa v najvišji državni
ligi
Članska vadbena skupina
nastopa v drugi državni ligi

4000 točk * število tekmovalcev,
ki predstavlja vadbeno skupino

Članska vadbena skupina
nastopa v tretji državni ligi

250 točk * število tekmovalcev, ki
predstavlja vadbeno skupino

1000 točk * število tekmovalcev,
ki predstavlja vadbeno skupino

točke
200
100
50
30
10

Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja letnega programa športa so:
- obseg programa
- velikost vadbene skupine
- vrednost ure strokovnega kadra
- vrednost ure najema športnega objekta
- materialni stroški za izpeljavo programov.
Izvajalci športnih programov lahko udeležence/ke (tekmovalce/ke oz. člane/ice) prijavijo samo v enem
od športnih programov, ki jih bodo izvajali. Vadbene skupine lahko oblikujejo mešano glede na spol,
glede na starost pa so mlajši udeleženci/ke športnih programov izjemoma lahko prijavljeni zgolj v eni
starostnih kategoriji navzgor (starejši udeleženci/ke pa ne smejo biti prijavljeni za mlajše starostne
kategorije).
V kolikor število udeležencev posameznega športnega programa ne dosega predvidenega števila, se
število točk proporcionalno zniža. V kolikor število udeležencev ne dosega vsaj polovice predvidenega
števila, se skupine ne prizna. Udeležence se priključi vadbi ostalih skupin. Če v športnem programu
sodeluje večje število udeležencev, kot je predvideno, število točk ostane nespremenjeno.
V kolikor število vadbenih ur ne dosega normativa, se upošteva dejansko število opravljenih vadbenih
ur. Če število vadbenih ur presega normativ, se upošteva število vadbenih ur po normativu.
Vrednotenje strokovnega kadra in objekta
- vrednost ure strokovnega kadra
- vrednost ure športne dvorane
- vrednost ure nogometnega travnatega igrišča
- vrednost ure ostalih objektov

1 točka / uro
6 točk / uro
4 točke / uro
1,5 točke / uro

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:

športni programi SPLOŠNO:
isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem
programu,
 netekmovalni športni programi:
v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (in s posebnimi
potrebami), obštudijskih športnih dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije
in športa starejših, se vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso vključeni v
tekmovalne sisteme NPŠZ.
 tekmovalni športni programi:
v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa (in invalidov) se vrednotijo le
športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ,
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vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in
tekmujejo vsaj v treh (3) starostnih kategorijah, razen v športnih panogah, kjer
zaradi svoje specifičnosti tega pogoja ni mogoče izpolniti,
ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5)
tekmah/tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v
športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega ni mogoče izpolniti.

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

področja in obseg sofinanciranja športnih programov: kateri športni programi
in v kolikšni meri se sofinancirajo,

maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih
športnih programih: koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj
razpisanega programa,

popravek obsega posameznih športnih programov: spremembe priznanega
števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov,

korekcijo vrednotenja športnega objekta: glede na dejansko uporabo
športnega objekta (korekcija: športni objekt),

korekcijo vrednotenja strokovnega kadra: glede na dejansko stopnjo izobrazbe
in /ali usposobljenosti (korekcija: strokovni kader)

dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje,

druge korekcije glede vrednotenja športnih programov.
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko
športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali sonček
(MSo), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi
planinec (MP).
Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani
MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Prostočasna ŠVOM: promocijski programi: MSo, CP, ZS, NSP, KRP, MP

Materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1. je opredeljen v preglednici št. 1-1-1.
Preglednica št. 1-1-1
PROMOCIJSKI PROGRAMI:
(MSo, CP, ZS, NSP, KRP, MP)

Prostočasna ŠVOM (ter s posebnimi potrebami)
PREDŠOLSKI
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

PREDŠOLSKI
PP (do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI PP
(do 15 let)

Število udeležencev programa

1

1

1

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

1

1

1

1
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1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne
ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Prostočasna ŠVOM: Šolska športna tekmovanja (ŠŠT)

Materialni stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1-1-2.
Preglednica št. 1-1-2

Prostočasna ŠVOM (ter s posebnimi potrebami)

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

MLADINA
(do 19 let)

ŠOLOOBVEZNI
PP (do 15 let)

MLADINA
PP (do 19 let)

Velikost skupine (št. udeležencev)

10

10

10

10

TOČKE/MS/UDELEŽENEC
medobčinsko)

(občinsko,

10

10

10

10

TOČKE/MS/UDELEŽENEC
državno)

(regijsko,

15

15

15

15

1.1.3. DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI
Točkujejo se dodatne ure športa v osnovnih šolah v času pouka, a izven kurikuluma.
Merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višina proračunskih sredstev se lahko
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj
30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Ob enakih pogojih LPŠ omogoča prednost športnim društvom.
Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Prostočasna ŠVOM: Celoletni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.4. je opredeljen v preglednici št. 1-1-4.
Preglednica št. 1-1-4

Prostočasna ŠVOM (ter s posebnimi potrebami)

CELOLETNI ŠPORTNI
PROGRAMI
(netekmovalni programi
vadbe)

PREDŠOLSKI
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
(do 6 let)

MLADINA
(do 19 let)

PREDŠOLSKI
PP (do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
PP (do 6 let)

MLADINA
PP (do 19 let)

Velikost skupine (št.
udeležencev)

10-12

16-20

16-20

5-6

8-10

8-10

Število ur vadbe/tedensko

1,5

2

2

1,5

2

2

Število tednov

30

30

30

30

30

30

TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA

45

60

60

45

60

60

TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA

45

60

60

45

60

60

Ob obstoječih celoletnih športnih programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se v
občini lahko ovrednotijo tudi pilotski programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
Merila za vrednotenje pilotskih programov in višina proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za
leto, za katerega se LPŠ sprejemat.
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1.1.5. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo
zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Prostočasna ŠVOM: programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.5. je opredeljen v preglednici št. 1-1-5.
Preglednica št. 1-1-5
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI
(v počitnicah in pouka prostih dneh)

Prostočasna ŠVOM (ter s posebnimi potrebami)
PREDŠOLSKI
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

PREDŠOLSKI
PP (do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
PP (do 15 let)

Velikost skupine (št. udeležencev)

10-12

8-10

5-6

8-10

Število ur programa

10-20

10-20

10-20

10-20

TOČKE/MS/SKUPINA

10-20

10-20

10-20

10-20

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

10-20

10-20

10-20

10-20

1.1.6. ŠPORT MLAJŠIH OTROK, VKLJUČENIH V PROGRAME KAKOVOSTNEGA
ŠPORTA
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. V programe se
lahko vključijo otroci od 6. do 12. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

ŠVOM mlajši vključeni v programe KŠ: celoletni tekmovalni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Pogoj za sofinanciranje je izpolnjevanje pogojev kakovostnega športa otrok in mladine.
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.6 je opredeljen v preglednici št. 1-1-6..
Preglednica št. 1-1-6

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)

Prostočasna ŠVOM mlajši vključeni v programe KŠ
(6 – 9 let):
RAVEN I.

(10 – 12 let):
RAVEN I.

Velikost skupine (št. udeležencev: individualne panoge)

8

6

Velikost skupine (št. udeležencev: kolektivne panoge)

10

12

Velikost skupine (št. udeležencev: miselne igre)

10

8

Število ur vadbe/tedensko

3

6

Število tednov

30

35

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

90

210

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

90

210

1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno
integracijo v vsakdanje življenje.
1.2.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
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Med programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi promocijske športne
programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.
1.2.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI
Šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirana
na regijski in nacionalni ravni. Merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev se opredeli
z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Prostočasna ŠVOM-PP: Promocijski programi: MoS,CP,ZS,NPS, KRP, MP

Materialni stroški/udeleženec

Prostočasna ŠVOM-PP: Športne prireditve za otroke in mladino

Materialni stroški/skupina

Prostočasna ŠVOM-PP: Celoletni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Prostočasna ŠVOM-PP: programi v počitnicah in pouka prostih dneh

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1 in 1.2.2 je opredeljen v preglednicah
št. l-1-1 do 1-1-5.
1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.
1.3.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike
športne dejavnosti v kraju študija.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Obštudijska športna dejavnost:celoletni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obštudijska športna dejavnost: občasni projekti na nacionalni ravni

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1 in 1.2.2 je opredeljen v preglednicah
št. l-3-1 do 1-1-5.
Preglednica št. 1-3-1

Šport študentov

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA
(netekmovalni program vadbe)

CELOLETNI PROGRAMI

OBČASNI PROGRAMI

Velikost skupine (št. udeležencev)

16-20

16-20

Število ur vadbe/tedensko

2

10-20

Število tednov

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

10-20

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60

10-20

1. 3.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ŠTUDENTOV NA UNIVERZIRETNI IN NACIONALNI RAVNI
Merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ
sprejema.
1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati
prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
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1.4.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno
izoblikovano tekmovalno piramido in managementom strokovnih upravljavskih nalog. Naziv
občinske panožne športne šole izvajalec IPŠ pridobi, Če v programih športne vzgoje otrok in
mladine usmerjenih v KŠ in VŠ izpolnjuje naslednje pogoje:

ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema
NPŠZ, potrjenega s strani OKS-ZŠZ,

ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike (MIR, PR).
Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se lahko zagotovijo sredstva iz LPŠ na državnem
nivoju, lahko pa tudi občina sama razpiše projekt in zagotovi sredstva v okviru LPŠ.
Merila za vrednotenje panožnih športnih šol na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.4.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ IN VŠ
V programe se lahko vključijo otroci od 12. do 19. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno
izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za
šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2 je opredeljen v preglednicah št. 1-42-1 in 1-4-2-2.
Preglednica št. 1-4-2-1

ŠVOM usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport I.

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)

(12 – 13 let):
RAVEN I.

(14–15 let)
RAVEN II.

(14–15 let)
RAVEN I.

Velikost skupine (št. udeležencev: individualne panoge)

6

6

6

Velikost skupine (št. udeležencev: kolektivne panoge)

12

12

12

Velikost skupine (št. udeležencev: miselne igre)

8

8

8

Število ur vadbe/tedensko

6

6

8

Število tednov

35

35

40

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

210

210

320

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

210

210

320

Preglednica št. 1-4-2-2

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)
Velikost
skupine
individualne panoge)

(št.

ŠVOM usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport II.

(16-17 let)
RAVEN II.

(16-17 let)
RAVEN I.

(18-19 let)
RAVEN II.

(18-19 let)
RAVEN I.

udeležencev:

6

6

4

4

Velikost skupine (št. udeležencev: kolektivne
panoge)

12

12

12

12

Velikost skupine (št. udeležencev: miselne
igre)

6

6

6

6
10

Število ur vadbe/tedensko

6

9

6

Število tednov

40

40

40

40

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

240

360

240

400

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

240

360

240

400

Ob manjšem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. V primeru
večjega števila članov v skupini, pa se sofinanciranje ne povečuje.
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Pri vrednotenju programov športne vzgoje otrok in mladine se pri izračunu višine
sofinanciranja upošteva posebnost športne panoge glede obsega vadbe, in sicer:

Kolektivne panoge
Individualne panoge

Pri izračunu obsega vadbe
uporabijo korekcijski faktorji
1,6
1,0

se

Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in
rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov
dosežejo status športnika mladinskega razreda (MLR). S tem pridobijo BONUS točke za
programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija
navedena v zadnji objavi OKS-ZšZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s
sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov MLR je opredeljen v preglednicah št. 1-4-3.
Preglednica št. 1-4-3
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi športnikov MLR)

Mladinski razred
KATEGORIZACIJA
MLR

Število udeležencev programa

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

80

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v
uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so
registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
1.5.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

UPORABA OBJEKTA

KRITERIJ VREDNOTENJA

Kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ

Športni objekt /skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1 je opredeljen v preglednicah št. 1-5-1.
Preglednica št. 1-5-1

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)

Kakovostni šport

KAKOVOSTNA
RAVEN IV.

KAKOVOSTNA
RAVEN III.

KAKOVOSTNA
RAVEN II.

KAKOVOSTNA
RAVEN I.

Velikost skupine (št. udeležencev: individualne panoge)

6

6

4

4

Velikost skupine (št. udeležencev: kolektivne panoge)

12

12

12

12

Velikost skupine (št. udeležencev: miselne igre)

10

8

6

4

Število ur vadbe/tedensko

4

6

8

10

Število tednov

40

40

40

40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160

240

320

400
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Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega
razreda (DR). S tem pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se
vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo
JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR

Materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov DR je opredeljen v preglednicah št. 1-5-2.
Preglednica št. 1-5-2

Državni razred

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi športnikov DR)

KATEGORIZACIJA
DR

Število udeležencev programa

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

80

1.6. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v
zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in
so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali
olimpijskega razreda (OR).
1.6.1. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV ŠPORTNIH DRUŠTEV
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne program vrhunskega športa so
uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR.
S sredstvi lokalne skupnosti (IPŠ) se lahko sofinancirajo:
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR, MR, SR

Materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1.
Preglednica št. 1-6-1
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi športnikov DR)

Vrhunski šport (invalidov)
KATEGORIZACIJA
PR

KATEGORIZACIJA
MR

KATEGORIZACIJA
SR

Število udeležencev programa

1

1

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

240

240

320

1.6.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV
Merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.7. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne
(rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja,
paraolimpijski športi) učinke.
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1.7.1. OBČINSKE ŠPORTNE ŠOLE INVALIDOV
Merila za vrednotenje občinskih športnih šol invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z IPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.7.2. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN
ZVEZ
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med
športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo
najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Šport invalidov: celoletni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Šport invalidov: občasni projekti

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.2. je opredeljen v preglednici št. 1-7-2.
Preglednica št. 1-7-2
Športni program invalidov
(netekmovalni program vadbe)
Velikost skupine (št. udeležencev)

Šport invalidov
CELOLETNI PROGRAMI

OBČASNI PROGRAMI

8-10

8-10

Število ur vadbe/tedensko

2

Število tednov

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

10-20

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60

10-20

1. 7.3. DRŽAVNA PRVENSTVA ŠPORTA INVALIDOV
Merila za vrednotenje državnih prvenstev športnikov invalidov na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejemal.
1.7.4. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih
športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Šport invalidov: dodatni programi vrhunskih športnikov invalidov

Materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.4. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1.
1.8. ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti
in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh
starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih
tekmovanjih.
1.8.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO
Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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1.8.2. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60
ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe
netekmovalnega značaja.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Športna rekreacija: celoletni programi

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Športna rekreacija: občasni projekti
Športna rekreacija: gibanje za zdravje

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.2, 1.8.3 in 1.8.5. je opredeljen v
preglednici št. 1-8-1.
Preglednica št. 1-8-1
ŠPORTNA REKREACIJA
(netekmovalni program vadbe)
Velikost skupine (št. udeležencev)

Športna rekreacija
CELOLETNI
PROGRAMI

OBČASNI
PROGRAMI

GIBANJE ZA
ZDRAVJE

16-20

16-20

11-15

Število ur vadbe/tedensko

2

2

Število tednov

30

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

10-20

60

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60

10-20

60

1.8.3. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Merila za vrednotenje pilotskih športnih programov za krepitev zdravja in dobrega počutja na
lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ
sprejema.
1.8.4. MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila za vrednotenje množičnih delavskih športnih prireditev na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.8.5. PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE
Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju programov
športne rekreacije. Merila za vrednotenje področnih centrov gibanja za zdravje na lokalni ravni
in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.9. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin; pri čemer se pod pojmom »razširjena družina« razume
»zvezo« starejših oseb in vnukov.
1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH IN ISTOČASNA ŠPORTNA VADBA
RAZŠIRJENE DRUŽINE
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne vadbe
razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne
oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM

KRITERIJ VREDNOTENJA

Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Šport starejših: celoletni programi vadba razširjene družine

Športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 1-9-1.
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Preglednica št. 1-9-1

Šport starejših

ŠPORT STAREJŠIH
(netekmovalni program vadbe)
Velikost skupine (št. udeležencev)

SKUPINSKA VADBA

RAZŠIRJENE DRUŽINE

11-15

11-15

Število ur vadbe/tedensko

2

2

Število tednov

30

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

60

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60

60

1.9.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA
Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.9.3. ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE
Merila za vrednotenje športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja,
maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja,
 maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno-raziskovalni dejavnosti in IKT v
športu.

2.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih
NPŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

DEJAVNOST ŠPORTA

KRITERIJ VREDNOTENJA

Usposabljanje/izpolnjevanje strokovnih kadrov

Materialni strošek/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 2.1. je opredeljen v preglednici št. 2-1.
Preglednica št. 2-1
PROGRAMI USPOSABLJANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU

Usposabljanje in izpopolnjevanje v športu
IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)

USPOSABLJANJE
(stopnja 1)

USPOSABLJANJE
(stopnja 2)

USPOSABLJANJE
(stopnja 3)

Minimalno št. udeležencev programa

1

1

1

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

5

10

15

20

2.2. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA
PROGRAMOM
2.2.1. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
Merila za vrednotenje izobraževanja (štipendiranja) nadarjenih in vrhunskih športnikov na
lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ
sprejema.
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2.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI, SVETOVANJE, STROKOVNA PODPORA
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh ter svetovanje predstavlja
osnovo načrtnega dela, ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s
športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le
organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA

KRITERIJ VREDNOTENJA

Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje

Materialni strošek/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 2.2.2. je opredeljen v preglednici št. 2-2-2.
Preglednica št. 2-2-2

Usposabljanje in izpopolnjevanje v športu

SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI

IZVEDBA MERITEV

MERITVE IN
OBDELAVA

CELOSTNA IZVEDBA

Minimalno št. udeležencev projekta

20

20

20

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

1

2

3

2.3. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih
dejavnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

DEJAVNOST ŠPORTA

KRITERIJ VREDNOTENJA

Založništvo v športu

Materialni strošek/projekt

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 2.3. je opredeljen v preglednici št. 2-3.
Preglednica št. 2-3

Založništvo v športu

PROGRAMI ZALOŽNIŠTVA V ŠPORTU

PROPAGANDNO
GRADIVO

OBČASNE
PUBLIKACIJE

STROKOVNA
LITERATURA

število projektov v založništvu

1

1

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

2

5

10

2.4. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s
civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih
spoznanj v športno prakso.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

DEJAVNOST ŠPORTA

KRITERIJ VREDNOTENJA

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Materialni strošek/projekt

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 2.4. je opredeljen v preglednici št. 2-4.
Preglednica št. 2-4
IKT PODPORA ŠPORTU

Informacijsko komunikacijska tehnologija v športu
DRUGE
SPLETNE
APLIKACIJE

NAKUP IKT ZA
ŠPORT

LASTNA
SPLETNA
APLIKACIJA

VODENJE IKT
PROJEKTA

IZDELAVA IKT
PROGRAMA

število projektov IKT

1

1

1

1

1

TOČKE/MS/PROJEKT

1

2

3

4

5
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3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,

izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na
lokalni ravni,

opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.
3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne
organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

KRITERIJ VREDNOTENJA

Delovanje športnih društev na lokalni ravni

Materialni strošek/društvo in/ali član in/ali leto

Delovanje občinskih športnih zvez (OŠZ)

Materialni stroški/OŠZ in OD za zaposlene

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 3.1. je opredeljen v preglednici št. 3-1.
Preglednica št. 3-1

Organiziranost v športu: delovanje društev
TRADICIJA:
LETA
DELOVANJA

ČLANSTVO S
PLAČANO
ČLANARINO

REGISTRIRANI
TEKMOVALCI

ČLANSTVO
V NPŠZ

ČLANSTVO
V OŠZ

DRUŠTVO V
JAVNEM
INTERESU

Točke/leto delovanja

5

0

0

0

0

0

Točke/član in/ali tekmovalec

0

1

2

0

0

0

Točke društvo

0

0

0

30

50

50

150

150

150

30

50

50

DELOVANJE DRUŠTEV

TOČKE/MS (ne več kot)

Občinske športne zveze (OŠZ) so reprezentativni predstavniki civilne športne družbe na
lokalni ravni. Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni je domena LPŠ lokalne
skupnosti; merila za vrednotenje delovanja OŠZ in višino proračunskih sredstev se opredeli z
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih
virih.
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in
negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna
tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa
(priznano število točk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni,...),
število udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni,
 maksimalno število priznanih športnih prireditev na izvajalca,
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 nivoje športnih prireditev,
 korekcijski faktor za športne prireditve,
 maksimalno število udeležencev mednarodnih športnih prireditev na izvajalca.
4.1. VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenj sofinanciranja področja velikih
mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva, sredozemske igre,
univerzijade...). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo in
izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
4.2. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve
in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi
vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega
pokala, in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNE PRIREDITVE

KRITERIJ VREDNOTENJA

Športne prireditve lokalnega in občinskega pomena

Materialni stroški/prireditev

Športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve

Materialni stroški/prireditev

Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih

Materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 4.2. je opredeljen v preglednici št. 4-2.
Preglednica št. 4-2
Izvedba prireditve lokalnega pomena
TOČKE/MS/prireditev

Športne prireditve in promocija športa
Do 25
udeležencev

26-50
udeležencev

51-75
udeležencev

76-100
udeležencev

101-150
udeležencev

Nad 151
udeležencev

10

20

30

40

60

80

20

40

60

80

120

160

0

0

160

200

280

400

0

0

320

480

600

800

Izvedba prireditve občinskega pomena
TOČKE/MS/prireditev
Izvedba prireditve državnega pomena
TOČKE/MS/prireditev
Izvedba mednarodne športne prireditve
TOČKE/MS/prireditev

5. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje
športnega obnašanja. Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni
ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 6. 2.
2018 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list
RS, št. 26/17) se v peti alinei drugega odstavka 6. člena
spremeni tako, da se po novem glasi: »predstojnik občinske
uprave s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu
razpisa.«.
2. člen
Merila (priloga) se dopolnijo z novim odstavkom, ki se
glasi: »Upravičenec prejme dodatne točke za število članov
s stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji, in sicer
tako, da se število doseženih točk iz programa pomnoži s
ponderjem:
do 10 članov
od 11 do 30 članov
od 31 do 50 članov
nad 50 članov

ponder
ponder
ponder
ponder

1
2
3
4

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-02/2017
Šmartno pri Litiji, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

456.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine
Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 6. 2. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1821/6, ID znak parcela 1848 1821/6, parc.
št. 1821/4, ID znak parcela 1848 1821/4, parc. št. 1821/2, ID
znak parcela 1848 1821/2, vse k.o. 1848 Štanga, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
II
Nepremičnine iz tč. I tega sklepa postanejo last Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
matična številka: 1779737000, do 1/1.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-3/2013-92
Šmartno pri Litiji, dne 6. februarja 2018
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran
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Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za JV del območja urejana RA
41 na Rakeku

1514
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VSEBINA
411.
412.
413.
414.
415.

416.

417.

418.
419.

420.

421.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
cestah (ZCes-1C)
Odlok o volitvah članov Sodnega sveta
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija
Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske
komunikacije Republike Slovenije

1345
1354
1355
1355
1355

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine
in začetku plačevanja obveznega prispevka za
promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
v letu 2018

1355

1356

423.

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

436.

437.

1361
439.
440.

1361

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc
(NURF-4)

1362

BREZOVICA

Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica
za leto 2018
Pravilnik o volitvah predstavnikov občine v volilno
telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

1506

CANKOVA

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cankova
Sklep o pomoči za novorojence v Občini Cankova
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja
prostora CA 5 – gospodarska cona
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Cankova
Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata novoizvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Cankova

1507
1510
1511
1513

447.

1514
1514

1528

1528
1530

1530

1531
1549

1549
1549

1550

KRIŽEVCI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini
Križevci

1556

LITIJA

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija

449.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Brezovica

450.

1524

KOSTANJEVICA NA KRKI

448.

1513

1523

KAMNIK

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Kostanjevica na Krki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem
volilne kampanje za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki v 1.
Volilni enoti
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za
izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije
javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki

445.
446.

1523

IVANČNA GORICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018
Pravilnik o spremembi Pravilnika za sofinanciranje
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica

442.

1505

1518
1523

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2018
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega
prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2018

444.

1516

ČRNOMELJ

441.

443.

OBČINE
422.

433.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklepi o imenovanju predsednika in namestnika
predsednika volilne komisije

ČRENŠOVCI

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018

438.

1361

CERKNICA

432.

434.
435.

MINISTRSTVA

Odredba o sprejetju izobraževalnih programov poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta ustanove »Fundacija
Univerze v Novi Gorici, ustanova«

431.

1557

METLIKA

1577
1577

Stran
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MIRNA PEČ

451.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

452.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva v Občini Prebold
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020

453.

454.
455.
456.
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1578

PREBOLD

1579

1579

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1580
1598
1598
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