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PREDLOGA ZAKONOV 

• Predlog zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih (ZDCOPMD) - prva obravnava - EPA 276 - IV 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH 

MOBILNIH DELAVCEV TEB 0 ZAPISOVALNI 

OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD) 

- prva obravnava - EPA 276 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-2411-0038 
Številka: 00721-4/2005/ 
Ljubljana, 2.06.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 2.6.2005 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN 
OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O 
ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Božič, minister za promet, 
dr. Peter Verlič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
mag. Matjaž Vrčko, sekretar na Ministrstvu za promet, 
mag. Marjan Nabtigal, višji svetovalec II na Ministrstvu za 
promet. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

Predlog zakona 
o delovnem času in obveznih počitkih 

mobilnih delavcev ter 
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 

L UVODNA POJASNILA K OSNUTKU ZAKONA 

L-Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Uvodna pojasnila 

Obvezno beleženje voznikovih dejavnosti je bilo v okviru Evropske 
skupnosti uvedeno leta 1969. Uredba Sveta (EGS) št. 543/69 o 
harmonizaciji določene socialne zakonodaje glede cestnega 
korneta je bila sprejeta 25. marca 1969. To beleženje je izvajal 
voznik sam; svoje dnevne aktivnosti je moral zapisovati v beležko. 
Uredba je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2827/77, 
Oziroma Uredbo Sveta (EGS) št. 2829/77, spreieto 12. decembra 

1977, o uveljavljanju Evropskega sporazuma o delu posadk vozil 
v mednarodnem cestnem prometu. Ta uredba je bila leta 1985 
zamenjana z Uredbama Sveta (EGS) št. 3820/85 o voznikovih 
aktivnostih in (EGS) št. 3821/85 o snemalnih napravah v cestnem 
prometu. 

Uredba (EGS) št. 3821/85 je uvedla tahograf, mehansko napravo, 
ki deluje tako, da zapisuje voznikove aktivnosti na papirnate kolute. 
Tri leta kasneje je bila ob dejstvu, da je ta naprava uvedla nove 
značilnosti beleženja, sprejeta Direktiva Sveta 88/599/EGS, ki je 
določala različne načine nadzorovanja voznikovih aktivnosti, tako 
na cesti, kakor tudi v prostorih podjetja. 

Zavoljo konkurenčnih razlogov, kakor tudi narave cestnega 
transporta, ki ni omejen samo na članice Evropske skupnosti, 
sta se zgoraj omenjeni Uredbi razširili na veliko število tretjih 
držav preko Evropskega sporazuma o delu posadk vozil v 
mednarodnem cestnem prometu (AETR). To pomeni, da je voznik 
iz Evropske unije zavezan skoraj istim pravilom, ko prečka mejo 
unije, in obratno, da so vozniki iz tretjih držav zavezani istim 
pravilom, ko vstopijo v države EU. AETR je Socialistična 
federativna republika Jugoslavija ratificirala z Zakonom o ratifikaciji 
evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo 
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mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu 
(Ur.l. SFRJ, št. 30/74), zato AETR velja v Republiki Sloveniji na 
podlagi prvega odstavka 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur.l. RS/I, št. 1/91). Vendar pa je bil AETR trikrat 
spremenjen in dopolnjen, pri čemer niti pred tem SFRJ niti RS teh 
sprememb nista ratificirala. Ne glede na to pa se po vstopu RS v 
Evropsko skupnost AETR neposredno uporablja v določenem 
obsegu na podlagi 2. odstavka 2. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 
3820/85. 

Tahografi so bili sprva zasnovani na zamisli, da se je voznik 
pripravljen podvreči nadzoru in zato niso bili (zadostno) zaščiteni 
pred ponarejanjem podatkov (zapisov). Prihajalo je do goljufij, kar 
je poslabševalo položaj prevoznikov, ki spoštujejo pravila. Zaradi 
tega, pa tudi zaradi izboljševanja cestne varnosti (zaradi boljšega 
nadzora nad počitki voznikov), se je začela uvajati nova 
generacija digitalnih tahografov, ki omogoča višji varnostni nivo 
ter odpravlja omenjeni pomanjkljivosti. 

Z digitalnimi tahografi namerava Evropska komisija v naslednjih 
letih nadomestiti običajne (analogne) tahografe. Pravno osnovo 
predstavlja Uredba (EGS) št. 2135/98 s Prilogo IB, ki je dopolnila 
Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85, ki vsebuje prilogi I in II. V letu 
2002 je bila sprejeta Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002, s katero 
so bile sprejete spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85, 
oziroma Uredbe (EGS) št. 2135/98 in predvsem njene Priloge IB, 
ki opredeljuje tehnične značilnosti digitalnega tahografa in 
tahografskih kartic. Namen nove uredbe je izboljšati nadzor nad 
spoštovanjem dovoljenega časa vožnje in predpisanim časom 
počitka voznikov. 

Pri digitalnih tahografih je torej težje spreminjanje oziroma prirejanje 
zabeleženih podatkov (v primerjavi z dosedanjim zapisovanjem 
na list), poleg tega je omogočeno bolj kakovostno in učinkovito 
zbiranje želenih podatkov, že omenjeno doseganje 
konkurenčnosti - boljša preglednost dela med konkurenti ter 
morda najpomembnejše, večjo prometno varnost z bolj poostrenim 
nadzorom nad delom voznikov. 

Uvajanje digitalnih tahografov poleg sodobnejše snemalne opreme 
prinaša tudi novosti - uvedbo tahografskih kartic: od vozniških 
kartic do tahografskih kartic za potrebe podjetij, servisnih delavnic 
in nadzornih organov. Te kartice so namenjene predvsem 
identifikaciji določenih oseb ali ustanov, vključenih v ta proces, ter 
po drugi strani beleženju podatkov in nadzoru. Ravno nadzoru pa 
je namenjen še dodaten element uvajanja digitalnih tahografov - 
sistem Tachonet. To je telematično omrežje, ki naj bi delovalo na 
celotnem ozemlju EU, kot centralno stičišče za izmenjavo 
informacij med nacionalnimi administracijami. 

Pravna ureditev delovnega časa voznikov in tahografov 
v Evropski skupnosti 

Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85 harmonizira čase vožnje in čase 
počitkov vo-.^ikov ter poleg tega opredeljuje vrsto vozil in 
najmanjšo možno starost posadke, Uredba Sveta (EGS) št. 3821/ 
85 predvideva vgradnjo snemalnih naprav (tahografov) v vozila. 

To uredbo je, skupaj z direktivo Sveta št. 88/599/EGS, v zvezi z 
izvedbo Uredb (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 dopolnila Uredba 
Sveta (ES) št. 2135/98. 

Uredba Sveta (ES) št. 2135/98 je uvedla novo digitalno snemalno 
opremo (digitalni tahograf) in pomnilniške (smart) kartice za 
voznike, nadzorne organe, delavnice, ki bodo vgrajevale 
tahografske enote in prevozniška podjetja. 

V letu 2002 je bila sprejeta Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002, s; 

katero so bile sprejete spremembe Uredbe Sveta (EGS) št. 3821' j 
85, oziroma njene Priloge IB, ki opredeljujejo tehnične značilnosti, | 
oziroma specifikacije digitalnega tahografa in tahografskih kartic. 

Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85 

Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85 govori o usklajevanju določene 
socialne (družbene) zakonodaje v zvezi s cestnim prometom- j 
Sprejeta je bila 20. decembra 1985. V njej so opredeljena vozila, j 
na katera se nanaša zakonodaja, ki ureja čase vožnje in časov 
počitka za voznike. 

V 4. členu določa za katera vozila določbe te uredbe ne veljajo. 
U redba v 13. členu določa izjeme, ki jih lahko odobri država članica 
(na svojem ozemlju ali pa ob privolitvi zadevnih držav na ozemlju 
le-teh). 

O odobrenih izjemah mora država članica obvestiti Komisijo. 
Države članice lahko po odobritvi Komisije odobrijo izvzetja iz 
uporabe določb te Uredbe za prevoze v izjemnih okoliščinah, če 
taka izvzetja resno ne ogrožajo ciljev uredbe. V nujnih primerih 
lahko odobrijo začasno izjemo za obdobje, ki ne presega 30 dni, 
kar je treba nemudoma sporočiti Komisiji. Komisija obvesti druge 
države članice o vsaki izjemi, odobreni v skladu s to uredbo. 

Uredba določa starost voznikov, delovne izkušnje in najnižje j 
stopnje usposabljanja za voznike v cestnem prometu. 

Uredba določa dnevne čase vožnje in počitkov, tedenski čas 
počitka in skupni čas vožnje v dveh tednih. 

Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/8Š in (ES) št. 2135/98 

Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85' o snemalni opremi v cestnem 
prometu zagotavlja osnovo za analogne tahografe, ki beležijo 
čase vožnje in odmorov, čase počitkov, kakor tudi ostale delovne 
aktivnosti voznika. Uredba Sveta (ES) št. 2135/98 pa predstavlja 
korak naprej pri urejanju tega področja. Ta Uredba, sprejeta 24. 
septembra 1998, dopolnjuje Uredbo (EGS) št. 3821/85 in Direktivo 
Sveta 88/599/EGS glede uporabe Uredb (EGS) št. 3820/85 in,št. 
3821/85. Vpeljala je novo generacijo popolnoma digitaliziranih 
tahografov, ki so varnejši ter natančneje beležijo in hranijo podatke. 
Nova naprava spremlja aktivnosti vozila (prepotovano razdaljo, 
hitrost, čas vožnje, ipd.). Sistem bo vključeval tudi tiskalnik (za 
potrebe cestnih pregledov), tahografsko kartico z mikročipom za 
voznika, katero bo moral vstaviti v tahograf ob prevzemu nadzora 
nad vozilom. 

Uredba opredeljuje odobritev tahografa tipa Evropske skupnosti 
(ES), njegovih sestavnih delov ter pomnilniških kartic (5. člen2)- 

1 Uredba (EGS) št. 3821/85 ima dve prilogi - Prilogo I: Zahteve glede 
konstrukcije, preskušanja, vgradnje in kontrolnih pregledov in Prilogo II: I 
Odobritev z znakom in certifikat o odobritvi tipa. 

2 "Država članica izda odobritev ES za sestavni del vsakega tipa tahografa, 
za vsak vzorec tahografskega vložka ali pomnilniške kartice, ki je v 
skladu z zahtevami iz Priloge I ali l(B) k tej uredbi, če država članica 
lahko preveri, da so proizvedeni vzorci v skladu z odobrenim tipom." 
Varnost sistema mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami iz Priloge l(B)- 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 18 zagotovi, da navedena 
priloga določa, da se za tahograf ne more izdati odobritev ES za sestavni 
del tipa. dokler celotni sistem (sam tahograf, vozniška kartica in električni 
priključki menjalnika) ne izkaže zmožnosti preprečevanja poskusov zlorab 
ali ponarejanja podatkov o času vožnje. Potrebne preskuse izvajajo 
strokovnjaki, ki poznajo sodobne tehnike zlorab." 
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Glede vgradnje in nadzora Uredba določa, da lahko tahograf 
vgradijo ali popravijo samo pooblaščeni serviserji ali servisne 
delavnice, ki jih v ta namen pooblastijo pristojni organi držav članic. 
Administrativna veljavnost kartic pooblaščenih servisnih delavnic 
in serviserjev ne sme prekoračiti roka enega leta. 

Pooblaščen organ mora od prejema zahteve za zamenjavo kartice 
zaradi preteka veljavnosti, okvare, izgube ali kraje, izdati novo 
kartico v petih delovnih dneh. Pooblaščeni serviser oziroma 
servisna delavnica na nameščene plombe odtisne posebno 
oznako in skladu s Prilogo IB vnese v tahograf elektronske 
varnostne podatke, predvsem za izvajanje pregledov pri overitvi. 
Pristojni organi vsake države članice vodijo register uporabljenih 
oznak in elektronskih varnostnih podatkov ter register izdanih 
kartic pooblaščenih servisnih delavnic. Te podatke nato 
Posredujejo Komisiji. Za potrditev pravilne vgradnje tahografa se 
Pritrdi napisana (vgradna) ploščica v obliki nalepke. 
pri uporabi opreme voznik in podjetje zagotavljata pravilno 
delovanje in uporabo tahografa in pomnilniške kartice. Zato morata 
Poskrbeti, da tiskanje podatkov v primeru inšpekcije poteka 
Pravilno ne glede na dolžino poti. Podjetje mora hraniti tahografske 
vložke (oziroma zapisne liste) vsaj eno leto po zapisu. 

Vozniško kartico se izdaja samo prosilcem, ki so predmet določb 
Uredbe (EGS) št. 3820/85. Države članice si medsebojno 
Priznavajo vozniške kartice. Kartico izda pristojni organ tiste 
države, v kateri ima voznik normalno prebivališče. Normalno 
prebivališče pomeni kraj, kjer oseba v koledarskem letu živi vsaj 
185 dni zaradi osebnih ali poklicnih vezi. Za normalno prebivališče 
osebe se šteje tudi kraj njegovih osebnih vezi, če zaradi poklicnih 
razlogov živi v dveh državah, pod pogojem, da se tja redno vrača. 
Vozniki morajo to normalno prebivališče dokazati z ustrezno 
osebno izkaznico ali kakim drugim dokumentom. Pristojni organi 
države članice pa se morajo tudi prepričati, da prosilec še nima 
izdane veljavne vozniške kartice (v drugi državi članici). 
Administrativna veljavnost vozniške kartice ne sme presegati 5 
let, vsak voznik ima lahko samo eno kartico. 

V primeru okvare, izgube ali kraje kartice mora voznik tako stanje 
prijaviti v sedmih dneh, pristojni organ pa mu mora izdani novo 
kartico v petih delovnih dneh od dneva prijave. O teh karticah 
vodi organ, ki izdaja kartice, evidenco najmanj za čas, ki je enak 
času njihove administrativne veljavnosti. V primeru zahteve za 
obnovitev kartice, ki se ji približuje datum poteka, pristojni organ 
izda novo kartico pred datumom poteka, če mu je bila zahteva 
podana petnajst delovnih dni pred potekom. 

V Uredbi ni posebej določena administrativna veljavnost kartic za 
podjetja in nadzorne organe. 

Države članice zagotavljajo, da so podatki, ki so zapisani in 
shranjeni v tahografih v skladu s Prilogo IB, na voljo vsaj 365 dni 
po datumu zapisa in da so na voljo pod pogoji, ki zagotavljajo 
varnost in točnost podatkov. Vozniki morajo zagotoviti, da: 

čas zapisa na vložku ustreza uradnemu času v državi, kjer 
je bilo vozilo registrirano, 
da so časovna obdobja zapisana ločeno in razločno (npr. čas 
vožnje, čas vseh drugih delovnih aktivnosti, čas 
razpoložljivosti in čas odmora med delom in čas dnevnega 
počitka). 

Voznik, ki vozi vozilo, opremljeno z digitalnim tahografom, mora, 
če tako zahteva nadzorni organ, predložiti svojo vozniško kartico 
in zapisne liste za tekoči teden in v vsakem primeru list za zadnji 
dan predhodnega tedna, ko je vozil. 

Pooblaščeni nadzornik lahko ustreznost z Uredbo (EGS) št. 3820/ 
85 preveri z analizo prikazanih in izpisanih podatkov, z analizo 
vozniške kartice oziroma če te ni, z analizo vsakega drugega 
dokumenta, ki opravičuje (ne) skladnost z določbo (kot na primer 

začasni list, katerega uporablja v primeru okvare tahografa ter 
ga priloži zapisnemu list ali vozniški kartici). V primeru okvare, 
izgube ali kraje vozniške kartice pa na koncu vožnje zapiše na 
zapisne liste informacije, ki se nanašajo na čas, katerega je beležila 
naprava ter podrobnosti, po katerih ga je moč povezati s tem 
zapisom. 

Če je vozniška kartica poškodovana oziroma ne deluje pravilno, 
jo mora voznik vrniti pristojnemu organu države članice, v kateri 
ima normalno prebivališče. Kraja kartice je predmet formalne 
prijave v državi, v kateri je do tega prišlo, izguba pa se sporoči s 
formalno izjavo pristojnim organom države članice, ki je kartico 
izdala ter pristojnim organom države članice, v kateri ima voznik 
normalno prebivališče (če sta slučajno različni državi). Voznik 
lahko nadaljuje vožnjo brez vozniške kartice največ 15 dni, 
oziroma daljše obdobje, če se mora vrniti na izhodišče - v svoje 
podjetje. 

Podrobnosti o snemalni napravi in tahografskih karticah so 
podrobneje navedene v prilogah Uredbe. Priloga IB je bila 
zaradi tehnološkega napredka in adaptacij snemalne opreme 
predmet več prilagoditev. 

Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002 

Uredba Komisije (ES) št. 1360/2002 z dne 13. junija 2002 o sedmi 
prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 (oziroma Priloge IB) 
opredeljuje tehnične specifikacije digitalnega tahografa. Objavljena 
je bila 5. avgusta 2002 in od tega datuma je začel teči 24 mesečni 
rok za uvedbo digitalnih tahografov v nova vozila. 

V skladu s to Uredbo so splošne značilnosti in funkcije merilne 
naprave (tahografa): 

beleženje datuma in časa vstavitve in izvlečenja kartice, 
meritev hitrosti in prepotovane razdalje, 
meritev časa, 
beleženje voznikove aktivnosti, 
beleženje statusa vožnje, 
voznikovi ročni vpisi: 
- zapis krajev, kjer se delovno obdobje začne in konča, 

ročni vpis voznikovih aktivnosti, 
- vpis posebnih pogojev, 

- upravljanje zavor podjetja, 
beleženje nadzornih aktivnosti, 
zaznavanje dogodkov in/ali napak, 
testiranje vgradnje in avtomatsko testiranje, 
branje podatkovnega spomina, 
snemanje in shranjevanje v podatkovni spomin, 
branje iz tahografskih kartic, 
snemanje in shranjevanje na tahografske kartice, 
prikazovanje, 
tiskanje, 
opozarjanje, 
prenašanje podatkov na zunanji medij, 
prenašanje podatkov na dodatne zunanje naprave, 
kalibracija, 
nastavljanje časa. 

Dejansko ta Uredba zamenjuje Prilogo IB Uredbe (ES) št. 2135/ 
98 ter dopolnjuje Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 3821/85, kateri 
dodaja poglavje o Odobritvenem certifikatu za produkte, skladne 
s Prilogo IB. 

V tej Uredbi so opredeljene splošne značilnosti in funkcije snemalne 
opreme, konstrukcijske in funkcionalne zahteve za snemalno 
opremo, konstrukcijske in funkcionalne zahteve za tahografske 
kartice, vgrajevanje snemalne opreme, preglede - inšpekcije in 
popravila, izdajanje kartic ter odobritve tipa snemalne opreme in 
tahografskih kartic. 
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Poleg tega vsebuje Uredba še 11 dodatkov, v katerih so natančno 
določene tehnične specifikacije posameznih delov snemalne 
opreme ter podrobnosti glede določenih protokolov. Dodatki se 
poleg slovarja izrazov nanašajo na specifikacije tahografskih 
kartic, piktograme, izpiske, prikazovanje, zunanje vmesnike, 
protokol prenašanja podatkov, protokol kalibracije, odobritev tipa 
- seznam minimalno zahtevanih testov, splošne varnostne cilje in 
skupne varnostne mehanizme. 

Glede na Uredbo Sveta (ES) 2135/98 oziroma Uredbo Komisije 
(ES) št. 1360/2002 bi morali biti digitalni tahografi v uporabi od 5. 
avgusta 2004 dalje (kar naj bi sledilo odobritvi tipa 5. maja 2004). 
V kolikor eno leto pred zadnjim datumom za uvedbo digitalnega 
tahografa ne bi bilo odobrenega nobenega tipa naprave oziroma 
kartice, Komisija predloži Svetu in Parlamentu predlog za 
podaljšanje roka implementacije. Trenutno je rok za uvedbo 
prestavljen za 12 mesecev3.Ta moratorij naj bi omogočil državam, 
da izvedejo primerne ukrepe za hitro uvedbo digitalnih tahografov. 

Direktiva Sveta (EGS) št. 88/599 

Direktiva Sveta (EGS) št. 88/599 o standardnih postopkih nadzora 
nad izvajanjem Uredbe (EGS) št. 3820/85 in Uredbe (EGS) št. 
3821/85 je bila sprejeta 23. novembra 1988 in določa minimalne 
pogoje za preverjanje pravilne in enotne uporabe teh uredb. Po tej 
direktivi države članice organizirajo sistem primernih in rednih 
preverjanj na cesti in v prostorih podjetij, s katerimi vsako leto 
zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznikov, podjetij in 
vozil vseh kategorij prevoza, za katere veljata uredbi. Vsaka 
država organizira preverjanje tako, da: 

vsako leto zajamejo vsaj 1% delovnih dni voznikov vozil, za 
katere veljata Uredbi (EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85; 
se vsaj 15% skupnega števila kontroliranih delovnih dni 
preverja na cesti in vsaj 25% v prostorih podjetij; 
se število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v 
prostorih podjetja, število preverjenih delovnih dni in število 
javljenih kršitev med drugim vključi v informacije, predložene 
Komisiji v skladu s členom 16(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85. 
Komisija na podlagi teh podatkov izda dvoletno poročilo o 
izvajanju Uredbe. 

Cestna preverjanja se organizirajo v različnih krajih in ob vsakem 
času, zajemajo pa dovolj obsežen del cestnega omrežja, tako da 
se je točkam preverjanja težko izogniti. Izvajajo se brez 
diskriminacije glede na tuja ali domača vozila in voznike. Elementi 
preverjanj so: 

dnevni časi vožnje, odmori in dnevni časi počitka 
zadnji tedenski čas počitka, 
pravilno delovanje tahografa. 

Preverjanja v prostorih podjetja se načrtujejo ob upoštevanju 
predhodnih izkušenj z različnimi kategorijami prevoza. Elementi 
preverjanj v prostorih podjetij so, poleg tistih pri cestnih preverjanjih, 
še: 

tedenski čas počitka in čas vožnje med temi počitki, 
dvotedenska omejitev ur voženj, 
nadomestilo za skrajšani dnevni ali tedenski čas počitka, 
uporaba tahografskih vložkov in/ali organizacija voznikovega 
delovnega časa. 

3 Moratorij je bil objavljen v pismu Loyole De Palacio, podpredsednice 
Evropske komisije in komisarke za promet. 

Države članice vsaj dvakrat na leto izvedejo dogovorjene ukrepe 
za cestno preverjanje voznikov in vozil, za katere veljata Uredbi 
(EGS) št. 3820/85 in št. 3821/85 Kadarkoli je to mogoče, take 
ukrepe izvedejo tudi organi dveh ali več držav članic hkrati vsak 
na svojem ozemlju. Prav tako države članice med seboj 
izmenjujejo podatke o kršitvah določil s strani njihovih državljanov 
in nerezidentov vsakih 12 mesecev, v posameznih primerih tudi 
na posebno zahtevo države članice. 

Uredba Sveta (ES) št. 2135/98 je dopolnila to direktivo v drugem 
odstavku 3. člena, ki določa, da so elementi cestnih preverjanj: 

dnevna obdobja vožnje, prekinitve in dnevna obdobja odmora; 
če obstajajo jasni znaki nepravilnosti, 

- vsi primeri prekoračitve dovoljene hitrosti vozila, 
trenutne hitrosti, ki jih vozilo v skladu z zapisom tahografa 
doseže med največ 24-urno uporabo, 
zadnji tedenski čas počitka, 

pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa 
in/ali vozniške kartice in/ali zapisnih listov), ali kjer je primerno 
prisotnost dokumentov (izvleček iz urnika dela in kopijo voznega 
reda prevozov). 

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES 

Dne 23. marca 2002 je stopila v veljavo Direktiva Evropskega 
Parlamenta in Sveta št. 2002/15/EC z dne 11.03.2002 o organizaciji 
delovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost v cestnem 
prevozu. Ta direktiva določa v razmerju do Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3820/85 in AETR še dodatna pravila o omejevanju delovnega 
časa voznikov. Poleg tega se pravila te direktive nanašajo ne le 
na voznike, pač pa tudi na ostale mobilne delavce, ki so definirani 
kot delavci, ki sestavljajo potujoče osebje, vključno s pripravniki 
in vajenci, in ki delajo za podjetje, katero za svoj račun opravlja 
cestni prevoz potnikov ali blaga. 

Ta direktiva določa, da sme najdaljši povprečni delovni čas mobilnih 
delavcev biti 48 ur, pri čemer se lahko v posameznem tedni 
podaljša na največ 60 ur, vendar mora biti v teku največ štirih 
mesecev zagotovljeno povprečje 48 ur na teden. Hkrati direktiva 
še določa, da ima določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in 
AETR prednost pred to določbo direktive, vendar povprečni delovni 
čas mobilnih delavcev ne sme preseči 48 ur tedensko v štirih 
mesecih. 

Kar zadeva odmore direktiva določa, da mobilni delavci ne smejo 
delati več kot 6 zaporednih ur brez najmanj 30 minutnega odmora 
če skupno število do tedaj opravljenih delovnih ur znaša med 6 in 
9 urami, ter z odmorom najmanj 45 minut, če skupno število 
delovnih ur znaša več kot 9 ur. Ta pravila p ne pomenijo, da za te 
delavce ne veljajo pravila Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in 
AETR, če zagotavljajo višje varstvo delavcev. 

Direktiva določa, da se pravila Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 
in AETR uporabljajo tudi za vajence in pripravnike. 

Direktiva omejuje tudi nočno delo tako, da dnevni delovni čas ne 
presega 10 ur v 24 urah in da nadomestilo za nočno delo ni tako, 
da bi lahko ogrozilo varnost cestnega prometa. 

Direktiva tudi določa, da morajo delavci biti obveščeni o zahtevah 
predpisov, ki so izdani na podlagi te direktive in da mora delodajalec 
evidentirati delovni čas mobilnih delavcev in te zapiske hraniti 
vsaj dve leti. Direktiva tudi zavezuje države članice, da določijo 
kazni za kršitve predpisov, ki so sprejeti za izvrševanje te direktive. 

Rok za prenos direktive v pravni red držav članic je 23.3.2005. 
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Pravna ureditev delovnega časa voznikov in tahografov 
v Sloveniji 

V Sloveniji je pravni okvir za nadzorne naprave v cestnem prometu 
a*on o varnosti v cestnem prometu Zakon o varnosti v cestnem 

Prometu (Ur.l. RS, št. 83/04 in 35/05, v nadaljnjem besedilu ZVCP- 
')> ki med drugim vsebuje določila o trajanju voženj, odmorih, 
dnevnih počitkih, prekinitvah dnevnih počitkov, tedenskih počitkih, 
Prepovedi nagrajevanja, opredeljuje tahograf, zapisni list in 
'ahografsko kartico ter določa izjeme. Določbe o trajanju voženj 
j'3. člen), odmorih (74. člen), dnevnih počitkih (75. člen) in 
edenskih počitkih (77. člen) so usklajene z zapisom Uredbe 
(tGS) št. 3820/85. Določbe o tahografu (79. člen) in zapisnem 
®tu oziroma pomnilniški kartici (80. člen) pa so v skladu z Uredbo 
(EQS) št. 3821/85) in (ES) št. 2135/98). 
p° določbah 78. člena ZVCP-1 je prepovedano nagrajevanje 
Rožnika za prevoženo razdaljo ali količino prevoženega blaga, 
Ce so s tem kršeni predpisi o trajanju vožnje in počitkov voznikov 
a|i drugi predpisi o varnosti cestnega prometa. 

^ Petem poglavju 79. člena je določeno, da minister, pristojen za 
Promet, natančneje določi tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati 
tehograf, snemalna naprava in zapisni list, postopke ugotavljanja 
hladnosti, postopke vgradnje, postopke glede rednih in izrednih 
Pregledov ter zahteve, ki jih morajo izpolniti pravne osebe oziroma 
samostojni podjetniki posamezniki za izvajanje rednih in izrednih 
Pregledov. V naslednji točki pa določa, da zahteve iz prejšnjega 
odstavka izpolnjujejo pravne osebe, katerim je minister, pristojen 
*a meroslovje izdal veljavno odločbo o imenovanju za izvajanje 
Postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev 
*a nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v 
cestnem prometu. Takšno odločbo prav tako lahko pridobijo 
samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo za izvajanje postopkov 
u9otavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev za nadzorne 
naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem 
Prometu veljavno akreditiacijsko listino, izdano v skladu s 
s,andardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih organov. 

y ZVCP-1 so določene še izjeme, za katere določila o tahografu 
ln 'rajanju voženj ne veljajo (81. člen). To velja za vozila, ki v 
skladu s predpisi ne potrebujejo tahografa ali snemalne opreme; 
y°2ila, s katerimi se opravlja prevoz potnikov v linijskem prometu 
ln vozila, s katerimi se opravljajo javni linijski prevozi potnikov v 
oestnem prometu, kjer linija ni daljša od 50 kilometrov. 
v ZVCP-1 je v okviru poglavja o posebnih obveznostih voznikov 
Urejeno tudi nameščanje, uporaba in servisiranje digitalnih 
'ahografov. 
poieg tega je vprašanja tahografov urejal Pravilnik o meroslovnih 
zahtevah za nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja 
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 61/98 in spremembe, v 
"adaljnjem besedilu Pravilnik o meroslovnih zahtevah), ki je bil 
sprejet na podlagi Zakona o meroslovju. 

Pravilnik o meroslovnih zahtevah je povzemal določbe zgoraj 
navedenih evropskih uredb. S 1. majem 2004, ko so uredbe 
neposredno začele veljati tudi na območju RS, je Pravilnik o 
Meroslovnih zahtevah postal obsoleten, zato je bil sprejet Pravilnik 
0 Prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za 
nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja v cestnem 
Prometu (Uradni list RS, št. 90/04), ki velja od 28. avgusta 2004. 

Vendar to še ne zadošča. Kot že omenjeno, tudi ZVCP-1 prenaša 
v slovenski pravni red določbe navedenih evropskih uredb, kar 
Pa je po praksi Sodišča evropskih skupnosti izrecno prepovedano. 
Uredbe se neposredno uporabljajo v državah članicah in jih le-te ne smejo prevzemati v svojo nacionalno zakonodajo. Glede na to 
s° navedene določbe ZVCP-1 (73. do 81. člen) neskladne s 

pravom evropske skupnosti. Nadomestiti jih je treba z novim 
zakonom, ki bo omogočal neposredno izvedbo teh uredb v RS in 
prenesel v slovenski pravni red obe navedeni direktivi, kajti 
direktive se ne uporabljajo neposredno (čeprav imajo lahko t.i. 
neposredni učinek), pač pa jih je treba v nacionalni pravni red 
države članice prevzeti. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Predlagani zakon zato določa za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3820/85 in za izvedbo Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z 
vsemi spremembami pristojne organe in njihove naloge, nosilce 
javnih pooblastil, njihova pooblastila in način podelitve teh pooblastil 
in uradne evidence za izvedbo ter globe za prekrške, ki pomenijo 
kršitve teh uredb. Hkrati pa zakon tudi prenaša v slovenski pravni 
red Direktivo Sveta 88/599/EGS, ki ureja nadzorne postopke za 
izvedbo omenjenih uredb in Direktivo Evropskega Parlamenta in 
Sveta št. 2002/15/ES, ki podrobneje ureja nekatera vprašanja 
delovnega časa mobilnih delavcev. Poudariti je treba, da zakon 
prenaša v slovenski pravni red le tiste določbe obeh direktiv, ki 
glede na ta pravni red predstavljajo zakonsko materijo in pušča 
podzakonskim predpisom urejanje podrobnejših vprašanj, ki so 
v skladu s slovenskim pravnim redom lahko urejena s takim 
predpisom. Gre zlasti za predpis ministra, pristojnega za promet 
(v nadaljevanju: minister) iz 8. člena predlaganega zakona o 
evidenci delovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost, 
predpis vlade RS o obsegu in strukturi nadzora nad izvajanjem 
obeh evropskih uredb, načinu priprave programa nadzora in 
elementih nadzora na cesti in v prostorih prevoznikov iz 33. člena 
predlaganega zakona in predpis vlade RS o sodelovanju in 
izmenjavi informacij iz 34. člena predlaganega zakona. 

V splošnih določbah zato predlagani zakon najprej navaja v 
prejšnjem odstavku navedeno vsebino, v nadaljevanju pa vsebuje 
definicije, ki so v celoti povzete po opredelitvah pojmov v Direktivi 
Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES (Direktiva Sveta 
88/599/EGS ne vsebuje nobenih pojmov, ki bi jih bilo treba prenesti 
v nacionalni pravni red). Poleg tega je v teh definicijah opredeljen 
tudi AETR in jasno navedeno, da se na podlagi 2. odstavka 2. 
člena Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 ta sporazum uporablja v 
Sloveniji v celoti, ne glede na to, da 1., 2. in 3. amandma še niso bili 
ratificirani, in sicer v naslednjem obsegu: 

za prevoze v ali iz tretjih držav, ki so podpisnice AETR, ali za 
tranzit skoznje, če je prevoz opravljen z vozilom, registriranim 
v državi članici ES ali v taki tretji državi; 
za prevoze v ali iz tretjih držav, ki niso podpisnice AETR, in 
sicer za potovanje znotraj območja ES, če te prevoze 
opravljajo vozila, registrirana v taki tretji državi. 

V naslednjem poglavju (Delovni čas in obvezni počitki) predlagani 
zakon ureja delovni čas in obvezne počitke. Pri tem je treba 
posebej poudariti, da gre le za prevzem določb Direktive 
Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES, saj določb Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3820/85, ki tudi ureja delovni čas in počitke ni 
dovoljeno prevzemati v pravni red države članice, ampak veljajo 
neposredno. Določbe predlaganega zakona torej niso vsa pravila, 
ki jih morajo mobilni delavci in prevozniki upoštevati pri 
opredeljevanju delovnega časa in počitkov. 

V tem poglavju zato predlagani zakon dobesedno sledi zahtevam 
navedene direktive in ni uporabljeno pooblastilo 10. člena te 
direktive, da države članice lahko določijo za delavce ugodnejše 
zahteve. Predlagani zakon tako v 4. členu v celoti povzema 
zahteve 4. člena direktive (tedenski delovni čas), v 5. členu zahteve 
5. člena direktive (odmori), v 6. členu zahteve 6. člena direktive 
(počitek pripravnikov in vajencev) in v 7. členu zahteve 7. člena 
direktive (nočno delo). Predlagani zakon v 8. členu prenaša v 
slovenski pravni red določbe 9. člena direktive, ki določa, da 
morajo delavci biti obveščeni o zahtevah predpisov, ki so izdani 

7-junij 2005 7 poročevalec, št. 37 



na podlagi te direktive in da mora delodajalec evidentirati delovni 
čas mobilnih delavcev in te zapiske hraniti vsaj dve leti. 

Najbolj obširno poglavje predlaganega zakona ureja Zapisovalne 
naprave v cestnem prevozu (Tahografi). V tem poglavju predlagani 
zakon najprej določa splošno pristojnost za upravne naloge, 
potrebne za izvrševanje obeh uredb, in sicer za izdajanje 
podzakonskih predpisov minister, pristojen za promet, za druge 
upravne naloge pa Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). 
V smislu dokumenta SNRA Smernice in vzorec za nacionalno 
politiko certifikacijskega organa v zvezi z digitalnimi tahografi 
predstavlja DRSC Member State Authority. Te smernice naj bi 
prevzela Komisija EU in jih določila kot uradne smernice za 
certifikatsko politiko držav članic. 

Seveda predlagani zakon za številne upravne naloge določa 
drugačno pristojnost: 

v 2. odstavku 15. člena določa, da inšpekcijski nadzor nad 
servisnimi delavnicami za tahografe opravlja Prometni 
inšpektorat Republike Slovenije (PIRŠ); 
v 19. členu določa, da se naloge v zvezi z izdajo pomnilniških 
kartic podelijo kot javno pooblastilo; 
v 2. odstavku 29. člena določa, da inšpekcijski nadzor nad 
izdajateljem kartic opravlja Prometni inšpektorat Republike 
Slovenije (PIRŠ); 
v 32. členu določa ostale pristojnosti glede nadzora, pri čemer 
določa, da PIRŠ in inšpekcija za delo opravljata nadzor pri 
prevoznikih, policija pa na cesti v okviru nadzora nad varnostjo 
cestnega prometa. 

Naslednja točka v okviru tega poglavja ureja servisne delavnice, 
saj mora v skladu z 12. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 3821'/85 
država članica zagotoviti, da lahko tahografe vgrajujejo in 
servisirajo le delavnice, ki jih odobri pristojni organ države članice. 
To odobritev izdaja DRSC v upravnem postopku, in sicer ločeno 
za analogne in za digitalne tahografe. Predlagani zakon tudi določa, 
kdo je lahko oseba, ki opravlja dela v zvezi s tahografi (tehnik) v 
servisni delavnici in določa pogoje za odobritev servisne delavnice. 
Oboji pogoji (za tehnika in za delavnico) sledijo zahtevam, ki 
izhajajo iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 ter iz dokumenta 
SNRA Smernice za izdajo pooblastila servisnim delavnicam. 
Seveda lahko DRSC pod pogoji, določenimi s predlaganim 
zakonom (14. člen), odobritev tudi odvzame z novo odločbo v 
upravnem postopku. Predlagani zakon tudi ureja nadzor nad 
delavnicami, ki ga izvajata DRSC in PIRŠ ter evidence, ki jih mora 
v zvezi z delavnicami voditi DRSC. 

V naslednji točki tega poglavja predlagani zakon ureja pomnilniške 
kartice in pristojnost za njihovo izdajo. Gre za štiri vrste kartic, in 
sicer voznikova kartica, kartica nadzornega organa, prevoznikova 
kartica in kartica delavnice. Ker Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 
ne določa trajanja prevoznikove kartice in kartice nadzornega 
organa, ga predlagani zakon določa na 5 let. 

Predlagani zakon podeljuje upravne naloge v zvezi z izdajo ali 
odvzemom pomnilniških kartic kot javno pooblastilo organizaciji, 
ki bo izbrana po javnem natečaju. Pri tem sledi določbi prvega in 
drugega odstavka 15. člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS, št. 
52/02 in 56/03; ZDU-1), po kateri se javno pooblastilo podeli, če je 
s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih 
nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, 
zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno 
financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov. Razlogi 
za podelitev javnega pooblastila so torej naslednji: 

investicije v potrebne prostore in opremo za izdajo kartic naj 
nosi izvajalec javnega pooblastila in naj ne obremenjujejo 
proračuna: 
podelitev javnega pooblastila ne terja novih zaposlitev v državni 
upravi, kar bi bilo potrebno, če bi te upravne naloge izvajala 
državna uprava; 

s podelitvijo javnega pooblastila na javnem natečaju, kjer je 
najnižja cena izvajanja teh storitev najpomembnejše merilo 
za izbor nosilca javnih pooblastil, se pridobi tak izvajalec 
javnega pooblastila, ki bo najbolj učinkovito izvajal te upravne 
naloge; 
vse stroške v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila nosijo 
uporabniki upravnih storitev izdajatelja kartic. 

Predlagani zakon določa obseg javnega pooblastila, ki obsega 
vse upravne naloge v zvezi z izdajo kartice, torej odločanje o 
izdaji ali odvzemu kartice, upravne naloge v zvezi s personalizacijo 
kartice in upravne naloge v zvezi z generiranjem elektronskega 
ključa. Za blago, storitve in gradnje, ki jih izdajatelj kartic potrebuje 
za izvajanje javnega pooblastila mora izdajatelj kartic izvajati 
postopke oddaje javnega naročila, pri čemer mora za 
najpomembnejše odločitve v tem postopku pridobiti soglasje 
DRSC. 

Javno pooblastilo se podeli za določen čas 15 let. Kar zadeva 
postopek podelitve javnega pooblastila temelji predlagana rešitev 
na določbi 3. odstavka 15. člena ZDU-1, po kateri se izbira opravi 
na javnem natečaju v primeru, če zakon dopušča, da za pridobitev 
javnega pooblastila kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb. 
Vendar predlagani zakon v celoti ureja postopek tega javnega 
natečaja, saj je zaradi podelitve javnega pooblastila z upravno 
odločbo, kar omogoča tudi odvzem javnega pooblastila z upravno 
odločbo, ta postopek treba urediti posebej. Zaradi upravne narave 
razmerja med DRSC in izdajateljem kartic, ki ni urejeno s pogodbo 
pač pa z odločbo o podelitvi javnega pooblastila, namreč ni 
uporabna smiselna uporaba postopka oddaje javnega naročila o 
javnem razpisu po 81. členu ZDU-1. 

Predlagani zakon tako ureja pogoje za podelitev javnega 
pooblastila, ki morajo biti določeni z zakonom (glej odločbo US 
RS U-l-137/01), čeprav je predvidena njihova podrobnejša 
ureditev s predpisom ministra. Predlagani zakon tudi določa merila 
za izbiro, med katerimi je daleč najpomembnejše merilo čim nižje 
cene, torej lastnih stroškov izdaje. Predlagani zakon tudi določa 
vsebino objave javnega natečaja in natečajne dokumentacije ter 
ureja postopek odpiranja vlog ter odločanja o vlogah. Predlagani ; 

zakon tudi določa pogoje za morebiten predčasni odvzem javnega 
pooblastila, kar stori DRSC z odločbo v upravnem postopku, če 
so seveda izpolnjeni zakonski pogoji. Hkrati predlagani zakon 
tudi ureja nekatere posledice predčasnega odvzema javnega 
pooblastila, saj je treba zagotoviti nemoten proces izdaje kartic, 
vključenosti Slovenije v Tachonet in zagotavljanja podatkov v 
njem. 

Predlagani zakon tudi ureja nadzor nad izdajateljem kartic, ki ga 
izvajata DRSC in PIRŠ ter pooblašča ministra, da predpiše ceno 
za izdajo kartic, upoštevaje povprečne stroške izdaje kartic, ki jih 
je v svoji vlogi navedel zmagoviti izdajatelj kartic. Predlagani zakon 
tudi ureja vsebino evidenc v zvezi s karticami, ki jih mora voditi 
izdajatelj kartic, zlasti glede osebnih podatkov, ki so v teh evidencah 
vsebovani, in pooblašča ministra, da izda podrobnejši predpis o 
teh evidencah. 

V poglavju Nadzor in poročanje je urejena najprej pristojnost za 
nadzor, ki je urejena tako, da PIRŠ izvaja nadzor pri prevoznikih 
in inšpekcijski nadzor nad servisnimi delavnicami in nad 
izdajateljem kartic, inšpekcija za delo izvaja nadzor nad delovnim 
časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri prevoznikih, 
tržna inšpekcija nadzor nad tem, ali imajo tahografi, ki so dani na 
trg, odobritev tipa, policija pa izvaja nadzor na cesti. Poleg tega 
zakon še določa posebna pooblastila nadzornih organov poleg 
pooblastil, ki jih imajo po Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85 in drugih 
zakonih ter predpisih. Ta pooblastila lahko država članica predpiše 
v skladu z 19. členom te uredbe. 
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Za prenos Direktive Sveta 88/599/EGS, ki ureja nadzorne 
postopke nad izvajanjem Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85, predlagani zakon določa okvirni 
°bseg in način izvajanja tega nadzora ter predvideva usklajen 
Program tega nadzora. Podrobneje ta vprašanja uredi vlade RS o 
obsegu in strukturi nadzora nad izvajanjem obeh evropskih uredb, 
načinu priprave programa nadzora in elementih nadzora na cesti 
ln v prostorih prevoznikov iz 33. člena predlaganega zakona. 
poleg tega zakon ureja tudi temeljne obveznosti v zvezi s 
sodelovanjem z nadzornimi organi drugih držav članic in pooblašča 
vlado RS, da izda predpis, s katerim podrobneje uredi o 
sodelovanje in izmenjavo informacij iz 34. člena predlaganega 
zakona. Predlagani zakon tudi določa, da je za poročanje Komisiji 
EU v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3820/85 in Uredbo Sveta 
(EGS) št. 3821/85 pristojna DRSC. 

y Poglavju Kazenske določbe določa predlagani zakon prekrške 
ln globe za kršitev določb obeh uredb, AETR in tega zakona. 

^ Erehodnih in končnih določbah predlagani zakon najprej nalaga 
DRSC rok za podelitev javnega pooblastila. V nadaljevanju 
omogoča sedaj pooblaščenim delavnicam za analogne tahografe, 
da še naprej opravljajo to dejavnost na podlagi dosedanjih 
Pooblastil do pridobitve nove odobritve, vendar največ eno leto. 
hladno z 2. pododstavkom prvega odstavka 2. člena Direktive 
Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES zakon določa, 
đa se njegove določbe o povprečnem tedenskem delovnem času, 
odmorih in nočnem delu uporabljajo za samozaposlene voznike 
Se'e od 23.3.2009. 

predlagani zakon tudi razveljavlja določbe členov 73. do 81. ZVCP- 
1' ki so do sedaj urejali delovni čas voznikov in tahografe, ter vse 
določbe podzakonskih aktov, ki urejajo obveznost vgradnje 
'ahografa, saj je ta določena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3820/85 in 
uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85. 

S^Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
fldLavni proračun in druga javna finančna sredstva 

Predlagani zakon predvidoma ne bo zahteval povečanih sredstev 
12 proračuna (razen stroški zagotavljanja nadzora), saj bo sistem 
za izdajo kartic vzpostavljen z zasebnimi vlaganji (oddaja javnega 
Pooblastila), ki bodo povrnjena iz plačil uporabnikov za ceno kartic. 

'z proračuna bo torej financirano področje nadzora, za kar so 
sredstva zagotovljena v okviru proračuna za leto 2005. Zakon ne 
bo povzročil finančnih posledic za druga javna finančna sredstva. 

Nadzor nad servisnimi delavnicami in nad izdajateljem kartic, ki 
9a bo izvajala DRSC, bo financiran iz proračuna in bo po ocenah 
zahteval 23.000.000 SIT letno. 

Policija in Prometni inšpektorat RS bosta opravljala nadzor v okviru 
svojih siceršnjih nalog. Policija bo za nabavo kontrolne opreme in 
Za usposabljanja policistov potrebovala približno 11.000.000,00 
SIT. 
Prometni inšpektorat RS pa bo za nabavo osnovne opreme za 
odčitavanje podatkov in kontrolo ter za usposabljanje inšpektorjev 
ln zaposlitev novega inšpektorja potreboval 16.668.975 SIT. 

Žj.Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v 
državnem proračunu zagotovljena 

'z proračuna bo financirano področje nadzora, za kar so sredstva 
Zagotovljena v okviru proračuna. 

Sredstva za izvajanje zakona so torej v državnem proračunu za 
'eto 2005 zagotovljena. 

5. Primerjalno pravni prikaz 

Avstrija 

V Avstriji so določili časovni okvir implementacije digitalnih 
tahografov ter objavili javne razpise v zvezi z digitalnimi tahografi, 
kar pomeni, da so že prešli v fazo uveljavljanja sistema. V okviru 
javnega razpisa so iskali ponudnike za izdelavo kartic (z 
mikročipom), personalizacijo kartic, generatorja osebnega 
identifikacijskega gesla (PIN) za kartice servisnih delavnic, 
preverjanje personaliziranih snemalnih naprav po vgradnji v vozila, 
izdelavo in poročilo načrta izdelave in kvalitete izvajalcev, izdelavo 
varnostnih elementov, zapečatenje dokončno personaliziranih 
kartic in odpošiljanje kartic (in PIN gesla) imetnikom. Omenjene 
zadeve pa v potrebni meri ureja njihov nacionalni zakon, ki 
predpisuje tudi pristojne organe ter njihove naloge, nosilce javnih 
pooblastil, uradne evidence za izvedbo ter globe za prekrške, ki 
pomenijo kršitve EU uredb. 

Irska 

Javne razpise v zvezi z digitalnimi tahografi smo zasledili tudi na 
Irskem. Irci so na tak način iskali način upravljanja s tahografskimi 
karticami, idejno zasnovo storitve personalizacije za čipne kartice 
digitalnih tahografov in dodeljevanje ključev (Card Authority). V 
namen vzpostavitve sistema bo sprejeta ustrezna nacionalna 
zakonodaja, ki bo predpisala pristojne organe ter njihove naloge, 
nosilce javnih pooblastil, uradne evidence za izvedbo ter globe 
za prekrške, ki pomenijo kršitve EU uredb. 

Italija 

V sosednji Italiji so implementacijo in funkcioniranje sistema 
digitalnih tahografov v celoti prepustili zasebnemu sektorju. To 
podjetje je sistem že vzpostavilo in je trenutno v fazi preizkušanja 
in bi načeloma lahko že delovalo. Po njihovih napovedih bo 
nacionalni zakon sprejet do avgusta 2005, kar pa še ni zanesljivo. 
Njihov nacionalni zakon bo prav tako predpisal pristojne organe 
ter njihove naloge, določil nosilce javnih pooblastil, uradne evi- 
dence za izvedbo ter globe za prekrške, ki pomenijo kršitve EU 
uredb. 

Evropska unija 

Uvedba digitalnih tahografov predstavlja vzpostavitev popolnoma 
novega sistema znotraj EU. V letu 2002 je bila sprejeta Uredba 
Komisije (ES) št. 1360/2002, s katero so bile sprejete spremembe 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85, oziroma njene Priloge IB, ki 
opredeljujejo tehnične značilnosti, oziroma specifikacije digitalnega 
tahografa in tahografskih kartic. 

Posamezne države morajo sprejeti nacionalne predpise, ki bodo 
predpisovale zadeve, ki v okviru EU predpisov niso urejene. 
Omenjeni nacionalni predpisi so v večini članic v fazi sprejemanja. 

Ker je vsebina zakona večinoma urejena s predpisi EU je 
primerjalno najpomembnejše vprašanje način in dinamika uvedbe 
digitalnih tahografov. Uvedba digitalnih tahografov v Evropski uniji 
poteka nesorazmerno. Medtem, ko so nekatere države že 
pripravljene na uvedbo, je še vedno nekaj takih, ki se te teme 
sploh še niso lotile. Grčija denimo je edina država, ki ni posredovala 
odgovorov na poizvedbene vprašalnike Švedske nacionalne 
uprave za ceste (SNRA) glede številčnosti voznega parka, 
podjetij, servisnih delavnic ter predvidenega potrebnega števila 
izdanih tahografskih kartic. Še večje je število držav, ki niso 
sodelovale v delovnih skupinah, katere je SNRA oblikovala z 
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namenom čim boljše implementacije celotnega sistema digitalnih 
tahografov. 

Med pregledovanjem svetovnega spleta je na primer mogoče 
zaznati samo dve spletni strani držav članic, ki sta namenjeni 
vpeljevanju digitalnih tahografov in seznanjanju javnosti z novostmi. 
Taki strani sta uredili le Velika Britanija in Avstrija. Medtem, ko je 
angleška stran zasnovana precej splošno in izključno informativno, 
je avstrijska bolj izčrpna. 

Največjo težavo pri ugotavljanju stanja implementacije v državah 
EU predstavlja neobveščenost. Državam je v precejšnji meri 

prepuščeno, da se lotijo implementacije na način, ki jim najbolj 
ustreza, žal pa je posledica tega tudi to, da ni mogoče na enem 
mestu zbrati vseh informacij, oziroma vseh informacij sploh nj 
mogoče zbrati. Medtem, ko nekatere države, predvsem zgoral 
navedene, stanja implementacije ne skrivajo, deloma tudi zato, 
ker iščejo izvajalce, so po drugi stcani take, pri katerih se vsaj na 
videz nič ne dogaja (npr. Grčija). 

Informativni pregled institucij, ki so ali bodo v državah nekaterih 
evropskih državah (ne nujno le članicah EU) pooblaščeni za 
izdajo kartic, je naslednji: 

Avstria Bundesprufanstalt tur 
Kraftfahrzeuge 

Trauzlgasse 1 
A 1210 Wien 

Belgija Road Transport Institute 5, rue Archimfede 
B 1000 Brussels 

Danska State Police Ellebjergveg 52 
-DK 2450 Copenhagen SV 

Finska Vehicle Administration Fabianinkatu 32 
FIN -00100 Helsinki 

Francija Chronoservices mprimerie Nationale 
27, rue de la convention 

F- 75015 Pariš 
Nemčija Kraftfahrt-Bundesamt Fordestrasse 16 

D - 24944 Flensburg 

Grčija 

Irska Department of T ransport 
Park West Business Park, Block 43, 
Nangor Road, Dublin 12 
Ireland 

Italija Italian Union of Chambers of 
Commerce, 'Union Camere' 

Piazza Sallustio, 21 Rome 
ltaly 

Luksemburg Societ6 Nationale 
de Controle Technique 

11, route de Luxembourg 
BP 23 L-5201 Sandweiler 

Nizozemska IVW Transport Inspectorate 
Netherlands 

Postbus 10700 
2501 HS The Hague 

Portugalska Direcgao - Geral de Via?ao Avenida de Republica, n°16 
1069-055 Lisboa - Portugal 

Španija Fabrica Nacional de Moneda 
V Timbre 

106, Jorge Juan. 
28009 Madrid. Spain 

Švedska SNRA S701 88 Črebro 

Švica 
ASTRA Swiss Federal Road 
Authority 

Worblentalstrasse 68, Ittigen 
CH-3003 Berne 

Velika Britanija DVLA Longvievv Road, Morriston, 
Svvansea, SA6 7JL. UK 

Norveška Directorate of Public Roads Grenseveien 92 - Box 8142 Dep 
N- 0033 OSLO 
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SJžruge Posledica, ki jih bo imel zakon 

Zakon sam ne bo imel drugih posledic, res pa je, da bo izvajanje 
predpisov EU v zvezi z delovnim časom mobilnih delavcev in z 
tahografi naložilo prevoznikom in voznikom določene obveznosti. 

obveznosti imajo glede analognih tahografov sicer že do sedaj, 
postopna uvedba digitalnih tahografov pa bo naložila nove 
obveznosti glede opreme vozil in glede vodenja evidenc, kot tudi 
SJlede opremljenosti voznikov s karticami. 

" BESEDILO ČLENOV: 

'• SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(izvrševanje uredb) 

zakon določa pristojne organe in njihova pooblastila ter naloge, 
nosilce javnih pooblastil, njihova pooblastila in način podelitve teh 
Pooblastil ter uradne evidence in globe za prekrške za izvrševanje: 
1- Uredbe Sveta (EGS) 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o 

usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim 
prometom (UL L št. 370 z dne 13.12.1985, str. 1), kot je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/59/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih 
kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih 
cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov o spremembi Uredbe 
Sveta (EGS) 3820/85 in Direktive Sveta 91/439/EGS, ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L št. 226 z dne 
10.9.2003, str.4); v nadaljnjem besedilu: Uredba 3820/85/EGS 
in 

2- Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o 
tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 
370 z dne 31.12.1985, str. 34), kot je bila nazadnje 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 432/2004 z dne 5. marca 
2004 o osmi prilagoditvi tehničnemu napredku Uredbe Sveta 
(EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu v 
cestnem prometu (UL L št. 71 z dne 10.3.2004, str.3); v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS. 

2. člen 
(prenos v slovenski pravni red) 

(1) Ta zakon ureja delovni čas in obvezne počitke mobilnih 
delavcev v cestnih prevozih ter postopke nadzora nad izvajanjem 
uredb iz prejšnjega člena tega zakona v skladu z: 
1- Direktivo Sveta 88/599/EGS z dne 23. novembra 1988 o 

standardnih postopkih nadzora nad izvajanjem Uredbe (EGS) 
3820/85 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi 
s cestnim prometom in Uredbe EGS 3821/85 o zapisovalni 
opremi v cestnem prometu (UL L št. 325 z dne 29.11.1988, 
str 55), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta ES 
2135/98 z dne 24. septembra 1998 o spremembi Uredbe 
(EGS) 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 
prometu in Direktive 88/599/EGS glede uporabe Uredb (EGS) 
3820/84 in (EGS) 3821/85 (UL L št. 274 z dne 9.10.1998, 
str. 1); v nadaljnjem besedilu Direktiva 88/599/EGS in 

2. Direktivo 2002/15/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo 
spremljevalno dejavnost v cestnem prometu (UL L št. 80 z 
dne 23.3.2002, str. 35; v nadaljnjem besedilu Direktiva 2002/ 
15/ES). 

(2) Ta zakon se uporablja za mobilne delavce, zaposlene pri 
podjetjih, ustanovljenih v državi članici Evropske skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: država članica), ko opravljajo dejavnosti 
cestnega prevoza, na katere se nanaša Uredba Sveta 3821/85/ 
EGS ali AETR, če se le-ta uporablja na podlagi drugega odstavka 
2. člena Uredbe Sveta 3820/85/EGS. 

3. člen 
(definicije) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. »AETR« je Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki 
opravljajo mednarodni cestni prevoz, sklenjen v Ženevi 1. 
julija 1970, ratificiran z Zakonom o ratifikaciji evropskega 
sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo 
mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob 
podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74), vključno s 1., 2. in 3. 
amandmajem, ki niso bili ratificirani, kot se uporablja na podlagi 
drugega odstavka 2. člena Uredbe Sveta 3820/85/EGS; 

2 »delovni čas« pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko 
je mobilni delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: mobilni 
delavec) na svojem delovnem mestu na razpolago delodajalcu 
in opravlja svoje naloge in dejavnosti, razen odmorov iz 5. 
člena tega zakona, časa počitka iz 6. člena tega zakona in 
časa razpoložljivosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena, 
ki se ne vštevajo v delovni čas. V delovni čas je vključen: 

a) čas, ki je posvečen vsem dejavnostim v cestnem prevozu, 
kot so zlasti: 

vožnja vozila, 
natovarjanje in raztovarjanje, 
pomoč potnikom pri vstopu na vozilo in izstopu iz 
njega, 
čiščenje in tehnično vzdrževanje, 

- vsa druga dela, katerih namen je zagotoviti varnost 
vozila, njegovega tovora in potnikov ali izpolnitev 
pravnih ali zakonskih obveznosti, ki so neposredno 
povezane s točno določenim prevozom, ki se odvija, 
vključno s spremljanjem natovarjanja in raztovarjanja, 
administrativnimi formalnostmi s policijo, carino itd; 

b) čas, ko voznica ali voznik (v nadaljnjem besedilu: voznik) 
ne more prosto razpolagati s svojim časom in mora biti 
na svojem delovnem mestu, pripravljen prevzeti običajno 
delo, obenem pa ima nekatere naloge, ki so povezane z 
njegovim delom, zlasti ko čaka na natovarjanje ali 
raztovarjanje; 

c) v primeru samozaposlenih voznikov se uporablja ista 
definicija kot v točkah 2.a) in 2.b) za čas od začetka do 
zaključka dela, ko je samozaposleni voznik na svojem 
delovnem mestu na voljo stranki in izvaja svoje naloge ali 
dejavnosti, razen tistih, ki predstavljajo splošno 
administrativno delo, ki ni povezano s konkretnim 
prevozom. 

3. »čas razpoložljivosti« pomeni: 

a) za mobilne delavce čas, ko se od mobilnega delavca ne 
zahteva, da ostane na svojem delovnem mestu, vendar 
mora biti na voljo, da se ga pozove na začetek ali 
nadaljevanje vožnje ali opravljanje drugih del. Tovrstni čas 
razpoložljivosti zlasti vključuje čas, ko mobilni delavec 
spremlja vozilo, ki se prevaža s trajektom ali vlakom, kot 
tudi čas čakanja na mejah in čakanja zaradi prepovedi 
vožnje. Ta čas in njegovo predvideno trajanje mora mobilni 
delavec poznati vnaprej pred odhodom ali neposredno 
pred dejanskim začetkom dela, 
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b) za mobilne delavce, ki vozijo v posadki, to pomeni čas 
sedenja ob vozniku ali ležanja na ležišču v vozilu medtem, 
ko se vozilo premika; 

4. »delovno mesto« pomeni: 

sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika 
posameznika, za katerega oseba, ki opravlja mobilne 
dejavnosti v cestnem prevozu, izvaja naloge, skupaj s 
podružnicami ne glede na to, ali se nahajajo v istem kraju 
kot sedež ali v drugem kraju, 

- vozilo, ki ga oseba, ki opravlja mobilno dejavnost v 
cestnem prevozu, uporablja pri izvajanju svojih nalog, in 

vse druge kraje, kjer se izvajajo dejavnosti, povezane s 
prevozom; 

5. »mobilni delavec« pomeni delavca, ki je sestavni del 
potujočega osebja, vključno s pripravniki, ki dela za podjetje, 
ki opravlja komercialne prevoze ali prevoze za lastne potrebe 
potnikov ali blaga v cestnem prometu; mobilni delavec je tudi 
voznik, razen samozaposlenlh voznikov iz 6. točke prvega 
odstavka tega člena; 

6. »samozaposleni voznik ali voznica (v nadaljnjem besedilu: 
samozaposleni voznik) « pomeni posameznika, katerega 
glavna dejavnost je cestni prevoz potnikov ali blaga, ima za 
to dejavnost izdano licenco, dela zase in ni vezan na 
delodajalca s pogodbo o zaposlitvi ali kakršnimkoli drugim 
hierarhičnim razmerjem, ki si prosto organizira delo, katerega 
prihodki so odvisni od dobička, ki ga ustvari in ki ima sam ali 
skupaj z drugimi samozaposlenimi vozniki poslovna razmerja 
z več strankami. Za potrebe tega zakona so vsi vozniki, ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz te točke, mobilni delavci; 

7. »oseba, ki opravlja mobilno dejavnost v cestnem prevozu« 
pomeni katerega koli mobilnega delavca ali samozaposlenega 
voznika, ki opravlja tovrstne dejavnosti; 

8. »teden« pomeni čas med 00.00 uro v ponedeljek in 24.00 uro 
v nedeljo; 

9. »ponoči« pomeni čas med 23.00 uro in 6.00 uro; 

10. »nočno delo« pomeni vsako delo, ki se opravlja ponoči. 

11. DELOVNI ČAS IN OBVEZNI POČITKI 

4. člen 
(povprečni tedenski delovni čas) 

(1) Glede omejitve polnega delovnega časa, neenakomernega 
razporejanja, prerazporejanja delovnega časa ter omejitev 
nadurnega dela mobilnih delavcev velja zakon, ki ureja delovna 
razmerja. Najdaljši tedenski delovni čas se lahko poveča na 60 ur 
samo, če se v teku štirih mesecev ne preseže tedenskega 
povprečja 48 ur. 

(2) Ne glede na drugi stavek prejšnjega odstavka se uporabljajo 
določbe četrtega in petega podstavka prvega odstavka 6. člena 
Uredbe 3820/85/EGS, ali če je to potrebno četrtega podstavka 
prvega odstavka 6. člena AETR, vendar tudi v tem primeru le, če 
se v teku štirih mesecev ne preseže tedenskega povprečja 48 
ur. 

(3) Če mobilni delavec opravlja delo za različne delodajalce, 
predstavlja delovni čas seštevek delovnih ur pri vseh delodajalcih. 

Delodajalec mobilnega delavca, ki dela pri več delodajalcih, pisno 
zaprosi za evidenco ali obračun delovnega časa, ko je delal pri 
drugem delodajalcu. Mobilni delavec mora ta obračun zagotoviti v 
pisni obliki. 

5. člen 
(odmori) 

(1) Razen če Uredba Sveta 3820/85/EGS ali AETR ne 
zagotavljata večjega varstva, morajo osebe, ki opravljajo mobilno 
dejavnost v cestnem prevozu, imeti najkasneje po šestih urah 
neprekinjenega dela odmor. Delovni čas se prekine z odmorom, 
ki traja najmanj 30 minut, če skupno število do tedaj opravljenih 
delovnih ur znaša med šest in devet ur, ter z odmorom najmanj 
45 minut, če skupno število delovnih ur znaša več kot devet ur. 

(2) Odmori iz prejšnjega odstavka se lahko razdelijo na več obdobij 
tekom delovnega časa, vendar mora vsako izmed obdobij trajati 
vsaj 15 minut. 

6. člen 
(počitek pripravnikov) 

Določbe Uredbe 3820/85/EGS o času počitka za mobilne delavce 
veljajo tudi za pripravnike, če pa ni mogoče uporabiti teh določb, 
se uporabljajo zanje določbe AETR. 

7. člen 
(nočno delo) 

(1) Če mobilni delavec opravlja nočno delo štiri ure ali več, njegov 
skupni dnevni delovni čas ne sme presegati deset ur v vsakem 
24 urnem obdobju. 

(2) Plačilo za nočno delo se delavcem dodeli v skladu z veljavnimi 
predpisi v Republiki Sloveniji oziroma kolektivnimi pogodbami, pri 
čemer ne sme biti tako, da bi ogrožalo varnost cestnega prometa. 

8. člen 
(obveščanje in evidence) 

(1) Delodajalci so mobilne delavce dolžni seznaniti z določbami 
tega zakona ter drugih predpisov, kolektivnih pogodb ali svojih 
splošnih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi tega zakona oziroma 
za njegovo izvrševanje. 

(2) Delodajalci morajo poskrbeti, da se evidentira delovni čas ; 
oseb, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prevozu. O tem 
vodijo evidenco, ki jo hranijo na sedežu prevoznika najmanj dve 
leti po preteku obdobja, na katerega se ti nanašajo. Podatki za 
posamezno osebo, ki opravlja mobilno dejavnost, se morajo v 
evidenco vpisati čimprej, nikakor pa ne kasneje kot 28 dni po 
prejšnjem vpisu podatkov za isto osebo. Način prepisovanja 
podatkov iz zapisovalnih naprav in način vodenja evidence 
podrobneje predpiše minister oziroma ministrica, pristojna za 
promet (v nadaljnjem besedilu: minister). 

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti tudi v primeru 
razgradnje posamezne zapisovalne naprave za nadzor delovnega 
časa mobilnih delavcev. 

(4) Delodajalci na zahtevo mobilnim delavcem zagotovijo kopij® 
evidenc opravljenih delovnih ur. 
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<«• ZAPISOVALNA OPREMA V CESTNIH PREVOZIH 
(TAHOGRAFI) 

Splošne določbe 

9. člen 
(splošna pristojnost) 

(1) Razen, če ta zakon za posamezne upravne naloge ne določa 
drugače, je za izvajanje upravnih nalog, potrebnih za izvrševanje 
Uredbe 3820/85/EGS in za izvrševanje Uredbe 3821/85/EGS, 
Pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem 
besedilu: Direkcija). 

(2) Za izdajanje podzakonskih predpisov za izvrševanje Uredbe 
3820/85/EGS in Uredbe 3821/85/EGS ter za izvrševanje tega 
zakona je pristojen minister. 

10. člen 
(odobritev tipa) 

Odobritev tipa tahografa iz II. poglavja Uredbe 3821/85/EGS se 
izvede v državi članici v skladu s 5. členom prej navedene uredbe. 

Delavnice za nameščanje, preverjanje in 
popravilo zapisovalne opreme 

11. člen 
(splošna določba) 

(1) Pravne ali fizične osebe, ki pridobijo odobritev Direkcije v 
skladu z Uredbo 3821/85/EGS in tem zakonom (v nadaljnjem 
besedilu: delavnica) za opravljanje naslednjih postopkov: 
" nameščanje in programiranje; 
" preverjanje in pregledovanje; 
' popravilo in razgradnjo zapisovalnih naprav, 

'ahko opravljajo znotraj teh postopkov naslednje naloge: aktivirajo, 
kontrolirajo, servisirajo, kalibrirajo, plombirajo zapisovalne naprave, 
Prenašajo podatke z njih, ugotavljajo nezmožnost prenosa 
Podatkov z njih, jih odstranjujejo in razgrajujejo ter izdelujejo zanje 
"identifikacijske ploščice (v nadaljnjem besedilu: naloge delavnice), 

(2) Odobritev za opravljanje postopkov in nalog delavnic iz 
Prejšnjega odstavka izdaja direkcija ločeno za: 
' izvajanje postopkov in nalog delavnice na zapisovalni opremi 

iz Priloge I Uredbe 3821/85/EGS; 
* za izvajanje postopkov in nalog delavnice na zapisovalni 

opremi iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS. 

(3) V odobritvi delavnice je treba navesti, katere postopke in 
naloge delavnice lahko izvaja delavnica. 

(4) Ista delavnica ima lahko obe odobritvi iz prejšnjega odstavka. 

(5) Odobritev izda Direkcija za čas trajanja pet let, lahko pa tudi 
za krajši čas, če je iz okoliščin mogoče sklepati, da delavnica ne 
bo izpolnjevala pogojev za izdajo odobritve vseh pet let, vendar 
najmanj za čas trajanja enega leta. 

(6) O odobritvi odloči Direkcija v upravnem postopku, razen če 
Uredba 3821/85/EGS ali ta zakon ne določata drugačnih pravil 
Postopka. 

(7) Delavnica mora v roku 60 dni pred iztekom veljavnosti odobritve 
Podati vlogo za podaljšanje odobritve. 

(8) Ob vsaki spremembi lastništva, upravitelja oziroma 
upraviteljice (v nadaljnjem besedilu: upravitelj) v skladu s 17. 
členom tega zakona ali spremembi glede zaposlenih ljudi, ki 
opravljajo postopke in naloge delavnice (v nadaljnjem besedilu: 
tehnik), mora delavnica obvestiti Direkcijo v roku osmih dni po 
nastanku spremembe. 

(9) Način izvajanja postopkov in nalog delavnice podrobneje 
predpiše minister. 

12. člen 
(obseg odobritve) 

(1) Odobritev izda Direkcija posamezni delavnici za preverjanje 
in preglede za zapisovalne naprave vseh odobrenih tipov, za 
ostale postopke delavnice pa vsaj enega odobrenega tipa 
zapisovalne naprave. 

(2) Ob odobritvi določi Direkcija delavnici oznako odobritve in 
oznako plombiranja, ki jo mora delavnica namestiti na vidno mesto, 
tako da jo obiskovalci delavnice lahko opazijo. 

13. člen 
(pogoji za odobritev) 

(1) Za pridobitev odobritve po posameznem postopku in nalogi 
morajo delavnice izpolnjevati naslednje pogoje: 

da imajo veljavno akreditacijo v skladu s splošnimi zahtevami 
za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo zapisovalne 
opreme, in sicer: bodisi zapisovalne opreme iz Priloge I Uredbe 
3821/85/EGS ali zapisovalne opreme iz Priloge IB Uredbe 
Sveta 3821/85/EGS ali zapisovalne opreme obeh vrst; 
da imajo ustrezne prostore na območju Republike Slovenije, 
opremo in orodje ter zaposlene usposobljene tehnike, tako 
da lahko izvajajo vse aktivnosti, ki jih morajo izvajati delavnice 
v skladu z uredbama iz 1. člena tega zakona; 
da je dostop do delavnice enostaven, prepoznaven in da ne 
ovira cestnega prometa; 
da zagotovi ustrezno zanesljivost meritev v zvezi z 
zapisovalnimi napravami; 
da zoper njo ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije; 

- da delavnica, član njene uprave oziroma poslovodja ali pri 
njej zaposleni tehnik niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno 
pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami, 
obsodba pa še ni bila izbrisana; 
da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski 
postopek; 
da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih ni bil 
član uprave ali poslovodja v delavnici, kateri je bila odobritev 
odvzeta; 
da imajo ustrezno urejeno razmerje s proizvajalcem 
zapisovalne opreme glede na postopke in naloge, ki jih 
opravljajo; 
da imajo prostore in opremo, ki omogoča, da bodo zapisi in 
dokumentacija o vseh aktivnostih, povezanih s zapisovalnimi 
napravami, in podatki, ki so zabeleženi na njih, ustrezno 
shranjeni in dostopni nadzornim organom, in da bodo osebni 
podatki varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov; 
da ima poravnane vse dospele obveznosti iz davkov in drugih 
javnih dajatev; 
da njej ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je 
delavnica, v zadnjih petih letih ni bila odvzeta odobritev; 
da ima v svojem delovnem osebju najmanj enega tehnika, ki 
izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega zakona; 
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da ima imenovanega upravitelja ali upraviteljico (v nadaljnjem 
besedilu: upravitelj), ki izvaja naloge iz 17. člena tega zakona; 
da ima oglasno desko, na kateri bodo informacije v skladu s 
17. členom tega zakona; 

(2) Minister lahko predpiše podrobnejše pogoje in način 
dokazovanja, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev, 
postopke za njeno odobritev, vsebino in obliko vloge za izdajo 
odobritve ali njeno podaljšanje. 

14. člen 
(odvzem odobritve) 

(1) Direkcija z odločbo odvzame odobritev delavnice, če ugotovi: 
da delavnica ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega člena; 
da delavnica ali zaposleni pri svojem delu ne spoštujejo določb 
Uredbe 3821/85/EGS, tega zakona in podzakonskih aktov, 
sprejetih na njegovi podlagi; 
da je delavnica dala lažne izjave, podatke ali listine v postopku 
pridobivanja odobritve ali preverjanja izpolnjevanja pogojev 
za pridobitev odobritve; 
da delavnica opravlja delo tako, da lahko postane njeno 
delovanje vprašljivo (na primer s prirejanjem kalibracijskih 
parametrov ali opreme v vozilih, s čimer bi lahko vplivala na 
napačno meritev voznikovih ur v vozilih ali lažno kalibracijo); 
da je delavnica prirejala varnostne elemente na zapisovalnih 
opremi, 

in je storjena kršitev iz prejšnjih alinej take narave ali tako huda, 
da ni mogoče pričakovati, da bo delavnica v bodoče zakonito in 
pravilno opravljala naloge iz prvega odstavka 12. člena tega 
zakona. 

(2) Z odločbo o odvzemu odobritve se odvzamejo vse odobritve 
posamezne delavnice. 

(3) Pritožba zoper odločbo o odvzemu odobritve ne zadrži 
izvršitve. 

(4) Z odločbo o odvzemu se delavnici naloži, da mora v roku treh 
dni od prejema odločbe o odvzemu, Direkciji dati vse 
identifikacijske kartice, opremo za plombiranje in vso 
dokumentacijo ter evidence, ki jih je dolžna voditi po Uredbi 3821/ 
85/EGS in tem zakonu ter na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

(5) O odvzemu odobritve, odvzetih karticah in opremi za 
plombiranje Direkcija obvesti vse proizvajalce zapisovalnih 
naprav, Komisijo Evropske unije in nadzorne organe iz 32. člena 
tega zakona. 

15. člen 
(nadzor nad delavnicami) 

(1) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad delavnicami 
opravlja Direkcija. V okviru tega nadzora je Direkcija dolžna od 
delavnic pridobivati podatke o tem, ali še izpolnjujejo predpisane 
pogoje za odobritev in če svoje naloge opravljajo v skladu s 
predpisi. 

(2) Inšpekcijski nadzor nad delavnicami opravlja Prometni 
inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIRŠ). 

(3) Inšpekcijski organi, policija in drugi pristojni nadzorni organi, ki 
izvajajo nadzor nad uporabo zapisovalnih naprav, so dolžni 
Direkcijo in PIRŠ obvestiti, če pri svojem delu ugotovijo, da 
zapisovalna naprava, vgrajena v vozilu, ne deluje pravilno. 

(4) Če se ugotovi, da kakšna zapisovalna naprava ne deluje 
pravilno, mora PIRŠ izvesti nadzor v delavnici, ki je izvedla zadnjo 
kontrolo ali kakšen drug poseg v to zapisovalno napravo. 

(5) Če PIRŠ pri nadzoru ugotovi nepravilnosti v delavnici, ki bi 
lahko pomenile storitev kaznivega dejanja ali bi lahko kako drugače 
ogrozile zanesljivo delovanje zapisovalnih naprav, mora 
zaposlenim, ki pri tem sodelujejo, prepovedati dostop do 
identifikacijskih kartic delavnice. 

(6) Če oseba, ki vodi poslovanje delavnice, ne zagotovi 
nemudoma, da zaposleni iz prejšnjega odstavka nimajo več 
dostopa do identifikacijskih kartic delavnice, Direkcija odvzame 
delavnici odobritev. 

16. člen 
(evidenca o delavnicah) 

(1) Direkcija vodi evidenco o: 
izdanih odobritvah delavnicam, skupaj s podrobnostmi o vseh 
spremembah odobritve ter vso dokumentacijo, povezano s 
tem; 
o odvzetih odobritvah, skupaj s podrobnostmi o vseh 
spremembah odobritve ter vso dokumentacijo, povezano s 
tem; 

- seznam elektronskih ključev delavnic, opremi za plombiranje 
in seznam žigov; 

- podatke o tehnikih, ki so zaposleni v delavnici in so 
usposobljeni za delo z zapisovalnimi napravami ter izpolnjujejo 
pogoje za izdajo kartic delavnic; 
podatke o izobrazbi oziroma usposobljenosti tehnikov, 
vključno s spričevali o opravljenem šolanju in drugimi 
ustreznimi spričevali; 
podatke o vseh izdanih karticah delavnic posameznim 
delavnicam oziroma tehnikom; 
podatke o posameznih karticah, ki so bile izgubljene, 
ukradene, ali tistih karticah, ki ne delujejo. 

(2) V okviru evidence iz prejšnjega odstavka Direkcija vodi zaradi 
učinkovitega izvajanja nadzora nad servisnimi delavnicami, in 
sicer za spremljanje stanja v zvezi s servisnimi delavnicami, 
naslednje osebne podatke: osebno ime, rojstni datum, EMŠO in 
kraj stalnega ter morebitnega začasnega bivališča tehnika. 

(3) Minister lahko predpiše podrobnejšo vsebino evidence iz j 
prvega odstavka tega člena in način njenega vodenja. 

(4) Direkcija posreduje informacije o trenutnem statusu delavnic 
oziroma kartic pristojnim organom drugih držav članic, če ti za to 
zaprosijo. 

17. člen 
(tehnik, upravitelj in oglasna deska delavnice) 

(1) Tehnik je lahko le oseba, ki: 
je strokovno usposobljena za opravljanje dela v zvezi s 
postopki in nalogami, ki jih lahko izvaja. Strokovno 
usposobljenost dokazuje z opravljenim izobraževanjem pri 
enem od proizvajalcev tahografov, ki imajo priznano odobritev 
tipa za analogne tahografe ali interoperabilni test za digitalne 
tahografe, oziroma pri pravni ali fizični osebi, ki ima zaposleno 
osebo, ki je pri enem od proizvajalcev opravila šolanje za 
inštruktorja izobraževanja. Potrdilo o izobraževanju ne sme 
biti starejše kot tri leta; 

- ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju 

poročevalec, št. 37 14 7. junij 2005 



nalog v zvezi s zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni 
bila izbrisana; 
da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski 
postopek. 

(2) Nihče, razen tehnika delavnice z veljavno odobritvijo, ne sme 
opravljati kakršnihkoli posegov v zapisovalne naprave in z njimi 
povezano opremo, od katere je odvisno pravilno delovanje 
zapisovalne naprave. 

(3) Upravitelj je lahko le oseba, ki: 
je v delovnem razmerju pri delavnici in je imenovan s strani 
odgovorne osebe delavnice za izvajanje nalog delavnice; 

* ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju 
nalog v zvezi s zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni 
bila izbrisana; 

" da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski 
postopek. 

(4) Upravitelj je odgovoren za varnost in shranjevanje ter delo z 
•dentifikacijskimi karticami delavnic in opravlja naslednje naloge: 
" zagotavlja, da so pooblaščeni tehniki dobili ter da uporabljajo 

svoje kartice v skladu s pravili; 
" zagotavlja, da bodo identifikacijske kartice delavnice, klešče 

za žigosanje in pripadajoči dokumenti shranjeni v varnem 
predalu ali blagajni, ko se jih ne uporablja; 
zagotavlja, da bo izguba, kraja oziroma nedelovanje 
identifikacijskih kartic takoj sporočena pristojnemu organu 
izdajatelju; 

' zagotavlja, da se prošnje za podaljšanje izpolnijo in pošljejo 
pristojnim organom v za to določenem roku; 

" zagotavlja, da se nameni dodatna pozornost vzdrževanju 
fizične varnosti kartice v času njene uporabe. 

(5) Delavnica in njeno osebje mora vozniku kateregakoli vozila, 
ki ima nameščen tžhograf ponuditi storitev v skladu z odobritvijo. 

(6) Za namen iz prejšnjega odstavka ima delavnica na vidnem 
rciestu nameščeno oglasno desko, ki jo lahko opazijo vsi 
obiskovalci delavnice. Na oglasni deski mora: 

imeti znak pooblastila tahografske delavnice z oznako, ki jo 
določi pristojni organ; 
prikazati določena obvestila, ki jih predpišejo pristojni organi. 

(7) Minister lahko predpiše natančnejši način obveščanja in 
vsebino oglasne deske delavnice. 

(8) Delavnica je dolžna v primeru odstranitve ali razgradnje 
zapisovalne opreme z nje presneti vse podatke, ki so na njej 
zapisani v skladu z Uredbo 3821/85/EGS, vključno z osebnimi 
Podatki. Te podatke mora varno hraniti najmanj za čas, določen v 
prvem pododstavku petega odstavka 14. člena Uredbe 3821/85/ 
EGS, sme pa jih posredovati le prevozniku, v čigar vozilu je bila 
zapisovalna oprema vgrajena ali pri katerem je zaposlen voznik, 
na katerega delovni čas in počitke se podatki nanašajo, ter 
nadzornim organom iz 32. člena tega zakona. 

3. Pomnilniške kartice 

18. člen 
(kartice) 

(1) Voznikova kartica in kartica delavnice se izda za čas, določen 
z Uredbo 3821/85/EGS, prevoznikova kartica za pet let, kartica 
nadzornega organa pa za dve leti. 

(2) Kartica delavnice se izda na ime posameznega tehnika, kartica 
nadzornega organa pa na ime posamezne osebe, ki je v njej 

pooblaščena za izvajanje nadzora v skladu z 32. členom tega 
zakona in je usposobljena na način, ki ga ta zakon določa za 
tehnike delavnice (prva alinea prvega odstavka 17. člena tega 
zakona). 

19. člen 
(pristojnost za izdajo) 

(1) Kartice izdaja po javnem pooblastilu pravna oseba zasebnega 
prava, ki pridobi javno pooblastilo na način in po postopku, 
določenem v tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj kartic). 

(2) Javno pooblastilo izdajatelju kartic se podeli za 15 let. 

(3) Za izdajo kartic se po prvem odstavku tega člena v Republiki 
Sloveniji podeli le eno javno pooblastilo. 

(4) Javno pooblastilo podeli Direkcija z odločbo po opravljenem 
javnem natečaju v skladu s tem zakonom. 

20. člen 
(obseg javnega pooblastila izdajatelja kartic) 

(1) Javno pooblastilo izdajatelja kartic obsega dolžnost opravljati 
naslednje upravne naloge za izvršitev Uredbe 3821/85/EGS, tega 
zakona in za njuno izvrševanje izdanih predpisov: 

odločanje o izdaji ali odvzemu kartic, vključno z vračanjem 
kartic, vodenje evidenc iz 31. člena tega zakona in dajanje 
podatkov iz njih; 
upravne naloge za personalizacijo in izdelavo kartic; 
upravne naloge za generiranje potrebnih elektronskih ključev. 

(2) Izdajatelj kartic mora javno pooblastilo izvrševati najmanj na 
enem mestu v Republiki Sloveniji. 

(3) Storitve v zvezi z personalizacijo in izdelavo kartic ter v zvezi 
z generiranjem elektronskih ključev, ki ne predstavljajo upravnih 
nalog, lahko izdajatelj kartic odda v postopku oddaje javnega 
naročila. 

(4) Naročila blaga, storitev in gradenj, ki so potrebne za izvajanje 
javnega pooblastila po tem zakonu, mora izdajatelj kartic oddajati 
v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora: 

pred objavo pridobiti soglasje Direkcije k vsebini posamezne 
objave in k vsebini razpisne dokumentacije; 
pred vročitvijo odločitve o oddaji javnega naročila pridobiti 
soglasje Direkcije na izbiro izvajalca. 

(5) Direkcija mora soglasje iz prejšnjega odstavka izdati v osmih 
dneh od prejema zahteve izdajatelja kartic. 

(6) V pogodbi o nakupu blaga in opravljanju storitev, ki je potrebno 
za izvrševanje javnega pooblastila po tem zakonu, mora biti 
določeno, da se lahko pogodba prenese na Direkcijo ali drugega 
izdajatelja kartic v primeru odvzema javnega pooblastila. 

21. člen 
(izdaja kartice) 

(1) O izdaji in odvzemu kartice odloča izdajatelj kartice po pravilih 
Uredbe Sveta 3821/85/EGS, kot tudi ob upoštevanju smernic in 
drugih dokumentov institucij Evropske unije, ki jih izdajo v zvezi z 
izvrševanjem te uredbe. 

(2) O izdaji ali odvzemu kartice odloča izdajatelj kartice v skladu 
s splošnim upravnim postopkom, razen če Uredba 3821/85/EGS 
ali ta zakon ne določata posebnih pravil postopka. 
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(3) Minister predpiše vsebino vloge za izdajo kartice in obrazec 
te vloge. 

22. člen 
(pogoji za podelitev javnega pooblastila izdajatelja 

kartic) 

(1) Javno pooblastilo se podeli pravni osebi zasebnega prava, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

da ima v Republiki Sloveniji ustrezne prostore za izvrševanje 
javnega pooblastila; 
da ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so v skladu s 
predpisi Republike Slovenije pooblaščeni za vodenje 
upravnega postopka; 

• da ima zaposleno zadostno število drugih strokovnih 
delavcev; 
da ima na razpolago ustrezno opremo za izvajanje nalog, ki 
sestavljajo javno pooblastilo; 
da ni delavnica v smislu tega zakona; 
da zoper njo ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije; 
da pravna oseba, član njene uprave oziroma poslovodja niso 
bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora 
šest mesecev ali več, obsodba pa še ni bila izbrisana; 
da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee ni bil začet kazenski 
postopek; 
da član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih ni bil 
član uprave ali poslovodja v izdajatelju kartic, kateremu je bilo 
to javno pooblastilo odvzeto; 
da ima poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih 
javnih dajatev; 
da niso podane druge okoliščine, zaradi katerih je mogoče 
utemeljeno sklepati, da ne bo v redu izvrševal javnega 
pooblastila; 

- da njej ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je izdajatelj 
kartic, v zadnjih petih letih ni bilo to javno pooblastilo odvzeto. 

(2) Kandidat lahko izkazuje izpolnjevanje pogojev glede prostorov, 
opreme in strokovnih delavcev, ki so potrebni za izvajanje storitev 
v zvezi z personalizacijo in izdelavo kartic ter v zvezi z 
generiranjem ključev za elektronski podpis, ki ne predstavljajo 
upravnih nalog, s podizvajalci, s katerimi ima za čas, za katerega 
se podeljuje javno pooblastilo s pogodbo urejeno razmerje glede 
zagotavljanja teh storitev, ali navede, da jih bo oddal po pridobitvi 
javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena tega 
zakona. 

(3) Minister podrobneje predpiše pogoje iz tega člena in način 
njihovega dokazovanja. 

(4) Pogoji za podelitev javnega pooblastila mora izdajatelj kartic 
izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila. 

23. člen 
(merila za izbiro) 

(1) Merila za izbiro na javnem natečaju so: 
predvideni povprečni lastni stroški izdaje posamezne kartice, 
pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki ponudi nižje povprečne 
lastne stroške; 
rok za začetek izvajanja javnega pooblastila, pri čemer dobi 
več točk vlagatelj, ki ponudi krajši rok; 
prijaznost do uporabnika, kot so uradne ure, načini vlaganja 
zahtev za kartico, pomoč uporabnikom, in podobno, pri čemer 
dobi več točk vlagatelj, ki ponudi za vlagatelja ugodnejše 
rešitve. 

(2) Merilo iz prejšnje alinee so razvrščena po vplivu na izbiro 
tako, da ima največji vpliv merilo iz prve alinee, najmanjšega pa 
merilo iz tretje alinee. 

(3) Minister podrobneje predpiše merila iz tega člena, način 
določitve njihovega vpliva na izbiro in način njihovega 
dokazovanja. 

24. člen 
(javni natečaj) 

(1) Javni natečaj objavi Direkcija najkasneje šest mesecev pred 
potekom časa, za katero je bilo izdajatelju kartic izdano javno 
pooblastilo ali nemudoma po odvzemu javnega pooblastila pred 
potekom tega časa. 

(2) Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v Uradnem listu Evropske unije. 

(3) Objava javnega natečaja mora obsegati najmanj: 
navedbo, da gre za objavo javnega natečaja za podelite" 
javnega pooblastila za izdajo kartic in druge identifikacijske 
oznake javnega natečaja, 
navedbo, da se javno pooblastilo podeljuje v skladu z Uredbo 
3821/85/EGS, tega zakona in za njuno izvrševanje izdanih 
predpisov, 
predmet javnega pooblastila in navedbo, da se podeli le eno 
javno pooblastilo, 
skrajni rok za začetek in čas trajanja izvrševanja javnega 
pooblastila, 
postopek izbire nosilca javnega pooblastila, 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila, 
merila za izbiro nosilca javnega pooblastila, 
kraj, čas in plačilne pogoje za dvig natečajne dokumentacije. 
kraj in rok za predložitev vlog, 
naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja vlog. 

(4) Direkcija mora na dan objave javnega natečaja in ves čas 
trajanja natečajnega roka najkasneje v enem dnevu omogočiti 
vsem zainteresiranim vpogled v natečajno dokumentacijo in jo 
predati vsakomur, ki vplača zahtevani znesek, ki lahko zajema 
zgolj stroške razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije- 

(5) Direkcija v času trajanja natečajnega roka ne sme nikomur 
posredovati seznama oseb, katerim je posredovala natečajno 
dokumentacijo. 

25. člen 
(natečajna dokumentacija) 

(1) Natečajna dokumentacija mora vsebovati vse potrebno, da 
se na njeni podlagi lahko podajo popolne vloge. 

(2) Podatki v natečajni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom 
navedenim v objavi natečaja. 

(3) Natečajna dokumentacija mora vsebovati zlasti: 
datum objave javnega natečaja in navedbo, da se javno 
pooblastilo podeljuje v skladu z Uredbo 3821/85/EGS, tega 
zakona in za njuno izvrševanje izdanih predpisov, 
navodila za pripravo in predložitev vloge, 
postopek izbire, 
pogoje, katere mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila, 
kot so določeni v 22. členu tega zakona in predpisu ministra 
iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona, 
merila za izbiro nosilca javnega pooblastila, kot so določena 
v 23. členu tega zakona in predpisu ministra iz tretjega 
odstavka 23. člena tega zakona, 
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dokazila o izpolnjevanju pogojev, meril in ostalih okoliščin, 
navedbo vrste finančnega zavarovanja, s katerim vlagatelj 
zavaruje resnost vloge, 
rok za oddajo vloge, 
r°k, do katerega vloga zavezuje vlagatelja, 
fok za sprejem in vročitev sklepa o izbiri. 

26. člen 
(predložitev in javno odpiranje vloge) 

(1) Direkcija določi takšen rok za predložitev vlog, ki glede na 
Postavljene zahteve in pogoje iz natečajne dokumentacije 
°mogoča izdelavo popolnih in kakovostnih vlog. 

(2) Pravočasna predložitev vloge pomeni, da mora vlagatelj 
""ekciji vlogo predložiti do datuma in ure, ki je določen v javni 

°biavi natečaja. 

(3) Vlagatelj sme vložiti le eno vlogo, ki pa jo lahko umakne, 
°P°lni ali zamenja do poteka roka za oddajo vlog. 

lo' ^P'ranie vlog za izbor nosilca javnega pooblastila je javno. 
javnem odpiranju se vodi zapisnik, v katerega se vpišejo 

Morebitne pripombe predstavnikov vlagateljev o poteku javnega 
odpiranja. Direkcija vroči zapisnik o javnem odpiranju v roku osmih 

ni vsem vlagateljem. 

(5) Direkcija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem 
izpisu, in nepravilno predloženih vlog, ne odpre, temveč jih 
podprle nemudoma vrne pošiljatelju. O tem izda sklep, zoper 
aterega je dovoljena posebna pritožba. 

27. člen 
(upravni postopek) 

(1) O vlogah Direkcija odloča v upravnem postopku. 

(2) Nepopolne vloge ali vloge, ki niso sestavljene v skladu z 
^atečajno dokumentacijo, Direkcija zavrže s sklepom, zoper 
Katerega je dovoljena pritožba. 

'3) Vloge vlagateljev, kine izpolnjujejo pogojev za podelitev javnega 
Pooblastila iz 22. člena-tega zakona, Direkcija zavrne z odločbo, 
'zdano posameznemu vlagatelju. 

) O ostalih vlogah Direkcija odloči z eno odločbo, s katero 
Podeli javno pooblastilo vlagatelju, katerega vloga je bila v skladu 
2 merili iz 23. člena tega zakona ocenjena najbolje, vloge ostalih 
v'agateljev pa zavrne. 

V odločbi iz prejšnjega odstavka Direkcija določi rok za začetek 
'zvrševanja javnega pooblastila in vrsto ter višino finančnega 
zavarovanja za zakonito in pravilno izvajanje javnega pooblastil. 
V|šjna finančnega zavarovanja mora biti tolikšna, da pokrije 
Pnčakovane stroške Direkcije v zvezi z morebitnim odvzemom 
!avnega pooblastila, novo podelitvijo javnega pooblastila in z 
izvajanjem nalog izdajatelja kartice v Direkciji do takrat, ko novi 
'Zdajatelj kartic začne izvrševati javno pooblastilo. 

28. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 

'1) Direkcija z odločbo odvzame javno pooblastilo izdajatelju 
kartic, če ugotovi: 

da izdajatelj kartic ne izpolnjuje pogojev iz 22. člena tega 
zakona; 

da izdajatelj kartic ali zaposleni pri izvrševanju javnega 
pooblastila kršijo določbe Uredbe 3821/85/EGS, tega zakona 
in podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi; 
da je izdajatelj kartic ali kdo od zaposlenih pri svojem delu 
storil kaznivo dejanje, povezano z izvrševanjem javnega 
pooblastila, kar je ugotovljeno s pravnomočno sodbo; 
da je izdajatelj kartic dal lažne izjave, podatke ali listine v 
postopku pridobivanja pooblastila ali preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za pridobitev pooblastila; 
da izdajatelj kartic ne omogoča nadzora iz 29. člena tega 
zakona ali ga ovira; 
da izdajatelj kartic zaračunava ceno za izdajo kartic in druge 
svoje storitve v nasprotju s predpisom iz 30. člena tega 
zakona; 
na utemeljeno zahtevo izdajatelja kartic, vendar ne prej kot 
pet let po začetku izvajanja javnega pooblastila. 

(2) Direkcija odvzame javno pooblastilo če ugotovi, da je kršitev 
iz prejšnjega odstavka take narave ali tako huda, da ni mogoče 
pričakovati, da bo izdajatelj kartic v bodoče zakonito in pravilno 
izvrševal javno pooblastilo. 

(3) Pritožba zoper odločbo o odvzemu javnega pooblastila ne 
zadrži izvršitve. 

(4) V odločbi o odvzemu Direkcija določi rok, v katerem preneha 
javno pooblastilo izdajatelja kartic. 

(5) Z dnem prenehanja javnega pooblastila prevzame upravne 
naloge izdajatelja kartic druga oseba, ki je pridobila pooblastilo, 
če pa take ni, pa Direkcija. 

(6) Z odločbo o odvzemu se dotedanjemu izdajatelju kartic naloži, 
da mora novemu izdajatelju kartic ali Direkciji z dnem prenehanja 
javnega pooblastila brezplačno prenesti vso dokumentacijo in 
evidence, v elektronski obliki in na papirju, ki jih ima in vodi v zvezi 
z izvrševanjem javnega pooblastila, kakor tudi vse že izdelane in 
še ne vročene kartice. Če dotedanji izdajatelj kartic ne ravna v 
skladu z odločbo, se navedena dokumentacija in evidence 
odvzamejo. Ta določba se uporablja tudi v primeru prenehanja 
javnega pooblastila zaradi poteka časa. 

(7) Če je to nujno za nemoteno izvrševanje upravnih nalog, ki so 
predmet javnega pooblastila, je dolžan dotedanji izdajatelj kartic 
opremo za izvrševanje teh nalog (računalniki z nujno programsko 
opremo, naprave za personalizacijo in izdelavo kartic, kartični 
blanketi, druga potrebna oprema) oddati v najem novemu 
izdajatelju kartic ali Direkciji. Če dotedanji izdajatelj kartic ne ravna 
v skladu s to določbo, lahko Direkcija z odločbo za določen čas, 
ki ni daljši od šestih mesecev, odvzame navedeno opremo. 
Dotedanji izdajatelj kartic ima za uporabo te opreme pravico do 
odškodnine. 

29. člen 
(nadzor nad izdajateljem kartic) 

(1) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad zakonitostjo in 
pravilnostjo izvrševanja javnega pooblastila izdajatelja kartic 
opravlja Direkcija. V okviru tega nadzora je Direkcija dolžna od 
izdajatelja kartic pridobivati podatke o tem, ali še izpolnjujejo 
predpisane pogoje za odobritev in če svoje naloge upravljajo v 
skladu s predpisi. 

(2) Inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo 
izvrševanja javnega pooblastila izdajatelja kartic opravlja PIRS. 
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30. člen 
(cena za izdajo kartice) 

(1) Izvrševanje javnega pooblastila izdajatelj kartic financira iz 
cene za izdajo kartice, ki mu jo plačujejo stranke za izdajo kartice 
ali za druge storitve. 

(2) Ceno za izdajo kartice in za druge storitve predpiše minister 
tako, da omogočajo izdajatelju kartic pokritje stroškov v zvezi z 
izvrševanjem javnega pooblastila in mu omogočajo primeren 
donos na vložena sredstva v izvrševanje javnih pooblastil. 

(3) Pri določitvi cene iz prejšnjega odstavka minister upošteva 
raven povprečnih stroškov, ki jih je navedel izdajatelj kartic v 
svoji vlogi in je bila podlaga za izbiro izdajatelja kartic. 

(4) Vloga za izdajo kartice je popolna, ko stranka plača ceno za 
njeno izdajo. Na vlogo za izdajo kartice se ne plača upravna 
taksa. 

(5) Če po pravnomočni odločitvi, izdani v postopku odločanja o 
izdaji kartice, kartica ni izdana, mora izdajatelj stranki vrniti v 15 
dneh po pravnomočnosti te odločitve tisti del cene za izdajo kartice, 
ki predstavlja stroške za izdelavo kartice. 

31. člen 
(evidence) 

(1) Izdajatelj kartic vodi evidenco izdanih kartic. V evidenci se 
vodijo najmanj naslednji podatki, ki vključujejo naslednje osebne 
podatke: 

1. o stanju vlog za kartico: 
osebno ime vlagatelja, 
rojstni datum in kraj rojstva, 
spol in materin jezik, 

- naslov stalnega bivališča, 
naslov, na katerega želi prejemati pošto, 
številka vozniškega dovoljenja, 

- država, ki je izdala vozniško dovoljenje, 
naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, 
kategorije, za katere ima oseba izdano vozniško dovoljenje; 

2. o voznikovi kartici: 
- osebno ime voznika, 

rojstni datum in kraj rojstva, 
spol in materin jezik, 
naslov stalnega bivališča, 
naslov, na katerega želi prejemati pošto, 
številka vozniškega dovoljenja, 
država, ki je izdala vozniško dovoljenje, 
naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, 
kategorije, za katere ima oseba izdano vozniško dovoljenje, 
digitalizirana slika, 

- digitaliziran podpis; 

3. o kartici nadzornega organa: 
naziv nadzornega organa, 
naslov nadzornega organa ter osebno ime pooblaščene 
(odgovorne) osebe, 
osebno ime nadzorne uradne osebe - imetnika kartice, 
rojstni datum in kraj rojstva, 
spol in materin jezik, 
naslov stalnega bivališča, 
naslov, na katerega želi prejeti kartico, 
elektronski naslov, 
digitalizirana slika, 
digitaliziran podpis; 

4. prevoznikovi kartici: 
firma oziroma ime pravne ali fizične osebe, ki razpolaga s 
prevoznim sredstvom, 
naslov oziroma sedež prevoznika, 
osebno ime pooblaščene osebe, 
elektronski naslov, 
davčna številka; 

5. kartici delavnice: 
naziv oziroma firma delavnice, 
naslov oziroma sedež delavnice, 
osebno ime pooblaščene (odgovorne) osebe, 
elektronski naslov, 

- davčna številka, 
osebno ime tehnika - imetnika kartice, 
rojstni datum in kraj rojstva, 
spol in materin jezik, 
naslov stalnega bivališča, 
naslov, na katerega želi prejeti PIN kodo (ni naslov delavnice)' 
elektronski naslov, 
digitalizirana slika, 
digitaliziran podpis; 

6. za vse vrste kartic: 
naziv pristojnega izdajatelja 
številka kartice, 
datum začetka veljavnosti kartice, 
datum poteka veljavnosti kartice, 
status kartice (zaplenjena (s strani pristojnega organa)' 
suspendirana (začasno odvzeta), odvzeta (trajn° 
neveljavna), se zamenjuje, izgubljena, ukradena, okvarjena, 
potekla veljavnost, podaljšana, zamenjana, odpovedana, 
nadomeščena); 

7. za vse vrste kartic njihovo skupno stanje o: 
- številu dobavljenih (prevzetih) kartic, 

personaliziranih karticah, 
odposlanih karticah, 

- napakah pri izdelavi, 
- zalogah kartic, 

karticah v obtoku, 
vrnjenih (ne prevzetih) karticah, 
poškodovanih karticah. 

(2) Izdajatelj kartic mora voditi tudi evidenco elektronskih ključ®v 

in drugih elektronskih zapisov na karticah v elektronski obliki- 

(3) Podatke iz prvega odstavka pridobi izdajatelj kartic iz evidenc, 
ki jih že vodijo drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, razen 

za podatke, za katere še ne obstoji uradna evidenca. Drugi organl 

in nosilci javnih pooblastil so izdajatelju kartic te podatke dolžp' 
zagotoviti in v sodelovanju z njo zagotoviti najenostavnejši na£in 

izmenjave oziroma vpogleda v te evidence in podatke. 

(4) Ob vložitvi vloge za izdajo kartice mora stranka pisno izjavi", 
da dovoljuje pridobitev podatkov iz prvega odstavka. Če g'e za 

pridobitev osebnih podatkov, mora izdajatelj kartic stranki navest1, 

katere osebne podatke bo pridobil iz določenih uradnih evideiCl 

(5) Izdajatelj voznikove kartice in kartice delavnice posreduje i" 
izmenjuje podatke, ki jih vodi po tem členu s pristojnimi organ 

drugih držav članic preko skupnega omrežja (TACHONET). 

(6) Pri izvajanju svojih nalog imajo zaradi učinkovitega izvajam® 
nadzora Direkcija in nadzorni organi iz prvega odstavka 32. člen 

tega zakona dostop do podatkov iz evidenc iz prvega in drugeS 
odstavka tega člena, kot tudi do ustreznih podatkov pristoji11 

organov drugih držav članic preko skupnega omreži 
(TACHONET). 
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ft) Minister lahko podrobneje predpiše vsebino in način vodenja 
enc iz tega člena. 

IV- nadzor in poročanje 

32. člen 
(pristojnost in pooblastila glede nadzora) 

85/p adZOr nad izvaian)em Uredbe 3820/85/EGS, Uredbe 3821/ 
za d 'n ,e9a zakona izvajajo Direkcija, PIRŠ, inšpekcija 
1 aalo, tržna inšpekcija in policija, in sicer tako, da: 

Direkcija izvaja nadzor po prvem odstavku 15. člena in prvem 
2 ^stavku 29. člena tega zakona; P|RS izvaja inšpekcijski nadzor, razen inšpekcijskega nadzora 
3 

12 4. točke tega odstavka; 
lnšpekcija za delo izvaja inšpekcijski nadzor nad delovnim 
časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri prevoznikih; 
,ržna inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad tem, ali ima 
zapisovalna oprema, ki je dana na trg, veljavno odobritev 

5 tipa; 

Policija izvaja nadzor v okviru nadzora nad varnostjo cestnega 
Prometa. 

3glPr9an' iz prejšnjega odstavka imajo poleg pooblastil po Uredbi 
85/EGS, drugih zakonih in predpisih še naslednja pooblastila: 

prepovedati uporabo vozila, v katerem ni bila okvara ali 
nepravilno delovanje zapisovalne naprave odpravljeno v 
skladu s prvim in druaim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/ 
85/EGS; 
°b sumu, da zapisovalna naprava ne deluje pravilno, odrediti 
'zredni pregled te naprave in vseh drugih, z njim povezanih 
alementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu za pravilno njihovo 
žalovanje; če se pri pregledu ugotovi, da je zapisovalna 
naPrava ali z njo povezani elementi poškodovana, pokvarjena 
a'i predelana tako, da beleži napačne hitrosti oziroma 
sPremenjene druge vrednosti ali se ugotovi, da ne deluje, 

. P'ača stroške pregleda lastnik vozila, v katerega je vgrajena; 
zahtevati od voznika, da omogoči kontrolo zapisovalne 
naprave ter izroči na vpogled zapisne liste, kartico ali izpis iz 
zapisovalne naprave, kakor tudi dovoliti pregled zapisnih listov, 

. ka|lice ali izpisa iz zapisovalne naprave; 
Začasno odvzeti zapisni list ali izpis iz zapisovalne naprave 

dokazilo v postopku ali v isti namen opraviti prepis 
, Podatkov iz kartice; 

začasno odvzeti voznikovo kartico pod pogoji iz točke c) 
četrtega odstavka 14. člena Uredbe 3821/85/EGS in jo poslati 
Pristojnemu izdajatelji kartic države članice z navedbo razlogov 
za začasen odvzem. 

33. člen 
(obseg izvajanja nadzora) 

nad°r9an' iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo izvajati 
vsak°f ces" 'n 'uc"v Pros,orih prevoznikov, in sicer tako, da ta 
Pre 'eto °')seže velik in reprezentativen obseg voznikov, £Q^02r,ik°v in vozil, na katere se nanašata Uredba 3820/85/ 

55 ln Uredba 3821/85/EGS. 
/D\ 
,zVa

N^0r morajo organi iz prvega odstavka prejšnjega člena 
,ati po usklajenem programu. 

pO^eg in strukturo nadzora iz prejšnjega odstavka, način 
i* D ave Programa nadzora, način izvajanja nadzornih pooblastil 
prev

re'®niaga člena in elemente nadzora na cesti in v prostorih 
be °2r|ikov predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 

'U: vlada) z uredbo. 

34. člen 
(sodelovanje in izmenjava informacij) 

(1) Organi iz prvega odstavka 32. člena morajo vsaj dvakrat 
letno izvesti koordinirano akcijo nadzora skupaj s pristojnimi organi 
vsaj dveh ali več držav članic. 

(2) Organi iz prvega odstavka 32. člena morajo sodelovati s 
pristojnimi organi držav članic in jim pomagati pri izvajanju nadzora. 

(3) Organi iz prvega odstavka 32. člena morajo izmenjavati 
ugotovitve opravljenega nadzora v posamičnih primerih na 
zahtevo pristojnega organa države članice ali če je to potrebno 
zaradi ugotovitev nadzora, ki so ga izvedli. 

(4) Obveznosti sodelovanja in izmenjave informacij iz tega člena 
podrobneje predpiše vlada z uredbo. 

35. člen 
(poročanje) 

(1) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) pošilja pristojnim organom držav članic poročila, 
določena v tretjem odstavku 17. člena Uredbe 3820/85/EGS in v 
tretjem odstavku 19. člena Uredbe 3821/85/EGS, vsakih dvanajst 
mesecev, poleg tega pa tudi v posamičnih primerih na zahtevo 
pristojnega organa države članice. Poročila pošilja ministrstvo na 
obrazcu, določenem z Odločbo Komisije 93/173/EGS, ali drugo 
odločbo, ki to odločbo nadomesti ali spremeni. 

(2) Za pripravo in pošiljanje poročila iz drugega odstavka 16. 
člena Uredbe 3820/85/EGS Komisiji Evropske unije je pristojno 
ministrstvo. Ministrstvo mora poleg tega poročila poslati tudi 
poročilo o izvajanju Direktive 2002/15/ES v skladu s 13. členom 
te direktive za isto obdobje, na katerega se nanaša poročilo iz 
drugega odstavka 16. člena Uredbe 3820/85/EGS. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

36. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

ki ravna v nasprotju s 5. členom Uredbe 3820/85/EGS ali 5. 
členom AETR, če se ta člen uporablja na podlagi drugega 
odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS; 
ki odreja mobilne delavce na delo tako, da jim povprečni 
tedenski delovni čas v obdobju štirih mesecev presega 48 ur 
(4. člen tega zakona); 
ki mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim 
časom v skladu s 5. členom tega zakona; 
ki odreja mobilnim delavcem nočno delo tako, da njihov skupni 
dnevni delovni čas presega deset ur v vsakem 24 urnem 
obdobju (7. člen tega zakona). 

(2) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali 
drug mobilni delavec, ki stori prekršek iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena. 
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37. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s 6., 7., 8., ali 9. členom Uredbe 3820/85/EGS ali s 6., 7. 
in 8. členom AETR, če se ti členi uporabljajo na podlagi drugega 
odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS. 

(2) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, razen za prekršek 
iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 3820/85/EGS ali iz prvega 
odstavka 7. člena AETR, če se ta določba uporablja na podlagi 
drugega odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS. 

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 
3820/85/EGS in s prvim odstavkom 7. člena AETR, če se ta 
določba uporablja na podlagi drugega odstavka 2. člena Uredbe 
3820/85/EGS, se kaznuje za prekršek z globo: 

10.000 tolarjev, če je čas vožnje do odmora ali počitka 
prekoračil za največ pol ure; 
30.000 tolarjev, če je čas vožnje do odmora ali počitka 
prekoračil za več kot pol ure do največ ene ure; 
60.000 tolarjev, če je čas vožnje do odmora ali počitka 
prekoračil za več kot eno uro do največ dveh ur; 
100.000 tolarjev, če je čas vožnje do odmora ali počitka 
prekoračil za več kot dve uri do največ treh ur; 
150.000 tolarjev, če je čas vožnje do odmora ali počitka 
prekoračil za več kot tri ure. 

38. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 400.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z 10. členom Uredbe 3820/85/EGS. 

(2) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 400.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z 12. členom Uredbe 3821/85/EGS. 

(2) Z globo od 80.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega. 

(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 12. člena Uredbe 3821/ 
85/EGS. 

40. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

ki ravna v nasprotju z 13., 14., 15. in 16. členom Uredbe 3821' 
85/EGS; 
izvaja naloge delavnice brez veljavne odobritve Direkcije. 

(2) Z globo od 80.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnik3 

posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik,kl 

stori prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena. 

41. člen 
(izrek globe) 

Organi iz 32. člena tega zakona lahko izrečejo globo za prekrške 
po tem zakonu v okviru razpona, predpisanega po tem zakonu- 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
(podelitev javnega pooblastila) 

Direkcija mora podeliti javno pooblastilo izdajatelju kartic 

najkasneje v sedmih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

43. člen 
(nadaljevanje dela delavnic) 

(1) Do podelitve odobritev delavnicam po tem zakonu, vendar 

najdlje 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona, se šteje, da imaj0 

odobritev za nameščanje, preverjanje in popravilo zapisovalni'1 

naprav iz Priloge I Uredbe 3821/85/EGS pravne osebe, ki imaj0 

ob uveljavitvi tega zakona veljavno odločbo ministra, pristojneg3 

za meroslovje, o imenovanju za izvajanje postopkov rednih in 

izrednih overitev za nadzorne naprave za kontrolo dela voznik® 
in gibanja vozila v cestnem prometu oziroma samostojni podjetnik' ! 

posamezniki, ki imajo za izvajanje rednih in izrednih overitev za 

nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v : 
cestnem prometu veljavno akreditacijsko listino, izdano v skladu 
s standardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih organom 
vendar najdlje za čas veljavnosti odločbe ministra, pristojnega za 

meroslovlje, oziroma akreditacijske listine. 

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za osebe, ki na podlag1 

pogodbe z Uradom za meroslovje Republike Slovenije opravljal0 

naloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer morajo v roku, ki ie 

določen v pogodbi pridobiti akreditacijsko listino po zahteval1 

standarda SIST EN ISO/IEC 17020 tip C za izvajanje kontrole P° 
zahtevah Uredbe 3821/85/EGS. Po pridobitvi akreditacijske listin0 

morajo delavnice podati vlogo za podelitev odobritve po tem 
zakonu. 

44. člen 
(uporaba določb) 

(1) Določbe prvega in drugega odstavka 4. člena, 5. člena in 7- 
člena tega zakona se začnejo uporabljati za samozaposlene 
voznike 23. marca 2009. 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne izključuje veljavnosti Uredbe 
3820/85/EGS ali AETR za samozaposlene voznike. 
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45. člen 
(razveljavitev) 

^ dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
73-, 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80. in 81. člen Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05); 
10- člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem 
prevozu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 - popravek in 45/04). 

46. člen 
(uveljavitev) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

L SPLOŠNE DOLOČBE 

^LčJsau 

J* č'en, skupaj z 2. členom, določa vsebino predlaganega zakona. 
celoti je zakon namenjen izvrševanju določenih predpisov 

tropske skupnosti (ES) v Republiki Sloveniji (RS), ki se nanašajo 
na delovni čas, počitke in odmore voznikov in drugih mobilnih 
števcev v cestnem prevozu ter opreme za nadzor tega delovnega 
asa, počitkov in odmorov. Povedati pa je treba, da predpise ES 

"a tem področju predstavlja relativno težko pregleden splet uredb 
p direktiv, poleg tega pa se na tem področju uporablja tudi 
tropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodni 
°^sJni prevoz (AETR). Uredbe ES se neposredno uporabljajo v 

r*avah članicah in jih le-te ne smejo prevzemati v svojo 
nacionalno zakonodajo, zato se zakon nanje le sklicuje, mora pa 

oločiti prisojne organe za njihovo izvajanje, naloge in pooblastila 
6f) organov, kolikor ne izhajajo iz samih uredb in določa prekrške 

*a njihove kršitve. 

" '• členu tako zakon določa pristojne organe in njihove naloge, 
"°s//ce javnih pooblastil, njihova pooblastila in način podelitve teh 
Pooblastil in uradne evidence za izvedbo ter globe za prekrške, 
' Pomenijo kršitve dveh uredb ES, in sicer Uredbe Sveta (EGS) 

s'- 3820/85 in Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85. Obe uredbi sta bili 
obilno spreminjani in dopolnjevani, zato zakon natančno navaja 
Vse spremembe in dopolnitve. 

K-ŽJilenu 

razliko od uredb ES je treba direktive prenesti v slovenski 
Pravni red, kar pomeni, da je treba njihove določbe prevzeti v 
*akon in podzakonske predpise. V tem členu predlagani zakon 
°oloča, da prenaša v slovenski pravni red Direktivo Sveta 88/ 

. "/EGS, ki ureja nadzorne postopke za izvedbo omenjenih uredb 
Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES, ki 

Podrobneje ureja nekatera vprašanja delovnega časa mobilnih 
slavcev. Poudariti je treba, da zakon prenaša v slovenski pravni 

rs<J le tiste določbe obeh direktiv, ki glede na ta pravni red 
Predstavljajo zakonsko materijo in pušča podzakonskim 
Predpisom urejanje podrobnejših vprašanj, ki so v skladu s 
sl°venskim pravnim redom lahko urejena s takim predpisom. 

re zlasti za predpis ministra, pristojnega za promet (v 
nadaljevanju: minister) iz 8. člena predlaganega zakona o evidenci 
kovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost, predpis 

"'ade rs o obsegu in strukturi nadzora nad izvajanjem obeh 
tropskih uredb, načinu priprave programa nadzora in elementih 

nadzora na cesti in v prostorih prevoznikov iz 33. člena 
predlaganega zakona in predpis vlade RS o sodelovanju in 
izmenjavi informacij iz 34. člena predlaganega zakona. 

V tem členu tudi predlagani zakon prevzema določbo prvega 
pododstavka 1 odstavka 2. člena Direktive Evropskega 
Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES, ki določa, da se ta direktiva 
nanaša le na mobilne delavce, za katere velja Uredba Sveta 
(EGS) št. 3820/85 oziroma AETR, v kolikor se uporablja glede na 
to uredbo. 

K 3. členu 

Ta člen vsebuje definicije, ki so v celoti povzete po opredelitvah 
pojmov v Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ 
ES (Direktiva Sveta 88/599/EGS ne vsebuje nobenih pojmov, ki 
bi jih bilo treba prenesti v nacionalni pravni red). Edina sprememba 
je v 9. točki definicij, kjer je obdobje »ponoči« definirano drugače 
kot v direktivi in se upošteva Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). 
Direktiva namreč določa obdobje »ponoči« kot katerekoli štiri ure 
med 00.00 in 07.00 uro, v tem zakonu pa je obdobje nočnega dela 
(od 23.00 do 6.00) urejeno v skladu z ZDR. Uskladitev je narejena 
tako, da so uporabljeni za delavca ugodnejši standardi, kar 
dopušča direktiva v 10. členu, tako da je uporabljen zgodnejši 
začetek po ZDR. 

Poleg tega je v teh definicijah opredeljen tudi AETR in jasno 
navedeno, da se na podlagi 2. odstavka 2. člena Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3820/85 ta sporazum uporablja v Sloveniji v celoti, ne 
glede na to, da 1., 2. in 3. amandma še niso bili ratificirani, in sicer 
v naslednjem obsegu: 

za prevoze v ali iz tretjih držav, ki so podpisnice AETR, ali za 
tranzit skoznje, če je prevoz opravljen z vozilom, registriranim 
v državi članici ES ali v taki tretji državi; 
za prevoze v ali iz tretjih držav, ki niso podpisnice AETR, in 
sicer za potovanje znotraj območja ES, če te prevoze 
opravljajo vozila, registrirana v taki tretji državi. 

II. DELOVNI ČAS IN OBVEZNI POČITKI 

K 4. členu 

V tem členu predlagani zakon v naš pravni red prenaša zahteve 
iz 4. člena Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ 
ES glede povprečnega tedenskega delovnega časa mobilnih 
delavcev. Glede omejitve polnega delovnega časa, 
neenakomernega razporejanja, prerazporejanja delovnega časa 
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ter omejitev nadurnega dela pa sledi tudi zahtevam nacionalne 
zakonodaje s področja delovnih razmerij (ZDR). 

Poudariti je treba, da ta določba zakona in direktive predstavlja 
zgolj dodatno omejitev delovnega časa mobilnih delavcev, saj se 
ne glede na to uporabljajo določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/ 
85 in AETR. 

K 5. členu 

V tem členu predlagani zakon v celoti povzema zahteve 5. člena 
Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES glede 
odmorov mobilnih delavcev v razmerju z časom neprekinjenega 
dela pred odmorom. Pri tem dobesedno sledi zahtevam navedene 
direktive in tudi tu ni uporabljeno pooblastilo 10. člena te direktive, 
da države članice lahko določijo za delavce ugodnejše zahteve. 
Tudi ta določba zakona in direktive predstavlja zgolj dodatno 
omejitev delovnega časa mobilnih delavcev, saj se ne glede na to 
uporabljajo določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in AETR. 

K 6. členu 

V tem členu predlagani zakon v celoti povzema zahteve 6. člena 
Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES, ki 
razširja uporabo določb Uredbe (EGS) št. 3820/85 o času počitka 
za mobilne delavce tudi na pripravnike, če pa ni mogoče uporabiti 
teh določb, pa se uporabljajo zanje določbe AETR. Tudi ta člen 
predstavlja dobeseden povzetek zahteve direktive. 

K 7. členu 

V tem členu predlagani zakoni povzema zahteve 7. člena Direktive 
Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES glede nočnega 
dela mobilnih delavcev. Glede plačila za nočno delo direktiva 
zahteva, da ne sme biti take narave, da bi lahko ogrožalo varnost 
cestnega prometa. 

K 8. členu 

V tem členu prenaša predlagani zakon v slovenski pravni red 
določbe 9. člena Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta št. 
2002/15/ES, ki določa, da morajo delavci biti obveščeni o zahtevah 
predpisov, ki so izdani na podlagi te direktive in da mora delodajalec 
evidentirati delovni čas mobilnih delavcev in te zapiske hraniti 
vsaj dve leti. Dodatno še zahteva, da se morajo ti podatki hraniti 
na sedežu prevoznika 

III. ZAPISOVALNA OPREMA V CESTNEM PREVOZU 
(TAHOGRAFI) 

1. Splošne določbe 

K 9. členu 

V tem členu zakon določa splošno pristojnost za upravne naloge, 
potrebne za izvrševanje obeh uredb, in sicer za izdajanje 
podzakonskih predpisov minister, pristojen za promet, za druge 
upravne naloge pa Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). 
V smislu dokumenta SNRA Smernice in vzorec za nacionalno 
politiko certifikacijskega organa v zvezi z digitalnimi tahografi 
predstavlja DRSC Member State Authority. Te smernice naj bi 
prevzela Komisija EU in jih določila kot uradne smernice za 
certifikatsko politiko držav članic. 

K 10, členu 

Uredba sveta (EGS) 3821/85 v 5. členu določa, da država članici 
izda odobitev tipa za vsak tip tahografa, če lahko preveri, da so 
proizvedeni vzorci skladni z odobrenim prototipom. 

Trenutno imamo v Evropi 4 vodilne proizvajalce tahografov in 
sicer v ZRN, Veliki Britaniji, Franciji in na Poljskem. Zato razen v 
omenjenih državah s stališča ekonomičnosti ni potrebe P° 
zagotavljanju tovrstnih zmogljivosti. 

2. Delavnice za vgradnjo, kontrolo in servisiranje 
zapisovalne opreme 

K 11. členu 

V tem členu predlagani zakon določa omejitev, da lahko naloge" 
zvezi z vgrajevanjem in servisiranjem tahografov opravljajo le 
delavnice, ki jih odobri Direkcija Republike Slovenije za ceste 
(DRSC). Ta določba pomeni izvedbo obveznosti iz 12. člena Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3821/85, po kateri mora država članica zagotoviti 
zagotoviti, da lahko tahografe vgrajujejo in servisirajo le delavnice, 
ki jih odobri pristojni organ države članice. To odobritev izdaje 
DRSC v upravnem postopku, in sicer ločeno za analogne in za 
digitalne tahografe. 

Predlagani zakon tudi ureja zahteve, kijih mora izpolnjevati oseba, 
ki opravlja dela v zvezi s tahografi (tehnik) v servisni delavnici 
Pogoji za tehnika sledijo zahtevam, ki izhajajo iz Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3821/85 ter iz strokovnih gradiv, pripravljenih za Komisijo 
EU za izdajo Smernic za izdajo pooblastila servisnim delavnicam- 
Zakon tudi določa obveznosti delavnice, da izvede prepis 
podatkov v primeru odstranitve in razgradnje tahografa in nalaga 
servisni delavnici določene obveznosti v zvezi z posredovanje& 
in varovanjem teh podatkov. Ta člen tudi pooblašča ministra, da 
izda predpis, s katerim se podrobneje uredi način izvajanja, kje' 
bo mogoče urediti podrobnejša pravila navedenih Smernic za 
izdajo pooblastila servisnim delavnicam. 

K 12. členu 

V tem členu predlagani zakon ureja obseg odobritve, ki mora za 
posamezno delavnico pooblaščati za nameščanje, aktiviranje 
servisiranje zapisovalnih naprav vsaj enega odobrenega tipa, za 
ostale naloge delavnice pa za zapisovalne naprave vseh 
odobrenih tipov. Gre za naloge servisiranja, kontrole in kalibriranja 
in razgradnje, ki jih je treba zagotoviti vsem strankam ne glede 
tip njihove naprave. 

K13. členu 

Ta člen določa pogoje za izdajo odobritve servisni delavnici, P" 
čemer sledi že omenjenim strokovnim gradivom, pripravljenim za 
Komisijo EU za izdajo Smernic za izdajo pooblastila sen/isnii11 

delavnicam. Te pogoje minister s pravilnikom podrobneje uredi 

K14. členu 

V tem členu so določeni pogoji, pod katerimi lahko DRSC odobrite^ 
odvzame z novo odločbo v upravnem postopku. Zaradi nujnos" 
postopka odvzema odobritve je predvideno, da pritožba zope< 

odločbo o odvzemu ne zadrži njene izvršitve. Hkrati v tem čleV 
predlagani zakon zahteva, da delavnica izroči DRSC vse 

identifikacijske kartice, opremo za žigosanje in vso dokumentacij 
ter evidence, ki jih je dolžna voditi. 
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KJ5. členu 

V tem plenu predlagani zakon določa organe, pristojne za nadzor 
nad delavnicami. To vprašanje je urejeno tako, da splošni nadzor 
izvaja DRSC, inšpekcijski nadzor pa Prometni inšpektorat 
Republike Slovenije (PIRŠ). Poleg tega določa tudi nekatere 
ukrepe, ki morajo biti nadzornim organom na razpolago, da lahko 
učinkovito izvajajo nadzorne naloge. 

KJ6. členu 

Ta člen določa evidence, ki jih mora v zvezi z delavnicami voditi 
DRSC in osebne podatke, ki so v njih vključeni. Evidence so 
Potrebne za Učinkovito izvajanje nadzora nad servisnimi 
delavnicami in sicer za spremljanje stanja v zvezi s servisnimi 
delavnicami. 

IL17. členu 

Ta člen ureja nekatera vprašanja organizacije delavnice, ki jih 
fiora le-ta izvesti pri opravljanju svojih nalog. Najprej ureja tehnike, 
torej osebe, ki so v delavnici pooblaščene izvajati neposredne 
naloge v zvezi z zapisovalno opremo. Tehnik mora izkazati 
usposobljenost z ustreznim izobraževanjem pri proizvajalcu 
tahografov. V nadaljevanju ta člen opredeljuje upravitelja, to je 
odgovorno osebo za ravnanje z digitalnimi karticami delavnice 
ter njene naloge. Poleg tega pa ta člen ureja tudi nekatere zahteve 
glede opremljenosti delavnice in načina izvajanja njenih nalog. 
Tudi določbe tega člena izhajajo iz strokovnih gradiv, pripravljenih 
za Komisijo EU za izdajo Smernic za izdajo pooblastila servisnim 
delavnicam. 

3. Pomnilniške kartice 

KJ8. členu 

Ta člen določa, da prevoznikova kartica izda za čas 5 let in 
kartica nadzornega organa pa za čas 2 let, saj trajanje teh dveh 
kartic v Uredbi Sveta (EGS) št. 3821/85 ni določeno. Poleg tega 
določa, da se kartica delavnice in kartica nadzornega organa 
izdata na ime osebe, ki mora biti usposobljena, saj tudi tega ne 
določa omenjena uredba. 

KJ9. členu 

Ta člen določa, da se izvajanje upravnih nalog v zvezi z izdajo ali 
odvzemom pomnilniških kartic podeli kot javno pooblastilo 
organizaciji, ki bo izbrana po javnem natečaju. Pri tem sledi določbi 
Prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o državni upravi 
(Ur.l. RS, št. 52/02 in 56/03; ZDU-1), po kateri se javno pooblastilo 
Podeli, če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše 
opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog 
v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog 
v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili 
uporabnikov. Razlogi za podelitev javnega pooblastila so v 
obravnavanem primeru so zlasti naslednji: 
" investicije v potrebne prostore in opremo za izdajo kartic naj 

nosi izvajalec javnega pooblastila in naj ne obremenjujejo 
proračuna; 

' podelitev javnega pooblastila ne terja novih zaposlitev v državni 
upravi, kar bi bilo potrebno, če bi te upravne naloge izvajala 
državna uprava; 

' s podelitvijo javnega pooblastila na javnem natečaju, kjer je 
najnižja cena izvajanja teh storitev najpomembnejše merilo 
za izbor nosilca javnih pooblastil, se pridobi tak izvajalec 

javnega pooblastila, ki bo najbolj učinkovito izvajal te upravne 
naloge; 
vse stroške v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila nosijo 
uporabniki upravnih storitev izdajatelja kartic in naj jih plača 
neposredno izvajalcu upravnih nalog in storitev, ki so za to 
potrebne. 

Javno pooblastilo se podeli za določen čas 15 let. Kar zadeva 
postopek podelitve javnega pooblastila temelji predlagana rešitev 
na določbi 3. odstavka 15. člena ZDU-1, po kateri se izbira opravi 
na javnem natečaju v primeru, če zakon dopušča, da za pridobitev 
javnega pooblastila kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb. 
Vendar predlagani zakon v celoti ureja postopek tega javnega 
natečaja, saj je zaradi podelitve javnega pooblastila z upravno 
odločbo, kar omogoča tudi odvzem javnega pooblastila z upravno 
odločbo, ta postopek treba urediti posebej. Zaradi upravne narave 
razmerja med DRSC in izdajateljem kartic, ki ni urejeno s pogodbo 
pač pa z odločbo o podelitvi javnega pooblastila, namreč ni 
mogoča smiselna uporaba postopka oddaje javnega naročila o 
javnem razpisu po 81. členu ZDU-1. 

K 20. členu 

Ta člen določa najprej vsebino javnega pooblastila, torej upravne 
naloge, ki jih obsega. To so vse upravne naloge v zvezi z izdajo 
kartice, torej odločanje o izdaji ali odvzemu kartice, upravne naloge 
v zvezi s personalizacijo kartice in upravne naloge v zvezi z 
generiranjem elektronskega ključa. Za izdajo kartice pa je treba 
kupiti oziroma pridobiti tudi določeno blago in storitve (kartični 
blanketi, drug material, storitve personalizacije kartice in podobno). 
Da se zagotovi vpliv državnega organa (DRSC) na ta naročila, 
določa predlagani zakon v tem členu, da mora izdajatelj kartic za 
blago, storitve in gradnje, ki jih potrebuje za izvajanje javnega 
pooblastila, izvajati postopke oddaje javnega naročila, pri čemer 
mora za najpomembnejše odločitve v tem postopku pridobiti 
soglasje DRSC. 

K 21. členu 

Ta člen določa pravne akte, po katerih mora odločati izdajatelj 
kartic, ko odloča o izdajo kartice, pri čemer prvi odstavek navaja 
materialnopravne akte, medtem ko dmgi odstavek ureja procesna 
pravila, ki jih mora izdajatelj kartic upoštevati. 

K 22. členu 

V tem členu predlagani zakon ureja pogoje za podelitev javnega 
pooblastila, saj morajo po odločbi Ustavnega sodišča RS U-l- 
137/01 biti le-ti določeni z zakonom. Seveda so določeni le na 
splošni zakonski ravni in je njihova podrobnejša ureditev 
predvidena s predpisom ministra. Ker so nekateri pogoji taki, da 
jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala storitve v zvezi s 
personalizacijo kartic in z izdelavo elektronskih ključev, je 
predvidena možnost, da lahko te pogoje izpolni kandidat za javno 
pooblastilo s podizvajalci ali se zaveže, da jih bo izbral po pridobitvi 
pooblastila v postopku oddaje javnega naročila s soglasjem DRSC. 

K 23. členu 

Ta člen določa merila za izbiro, med katerimi je daleč 
najpomembnejše merilo čim nižje cene, torej lastnih stroškov 
izdaje. Merila morajo biti določena v zakonu ali zakonitem predpisu, 
saj so podlaga za izdajo odločbe o izbiri nosilca javnega pooblastila. 
Prevladujoče merilo je najnižja cena kartice, torej najnižji stroški, 
po katerih se ponudnik zaveže, da bo izdajal kartice. 
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K 24. členu K 30. členu 

V tem členu predlagani zakon določa obveznost DRSC, da objavi 
javni natečaj, način njegove objave in vsebino objave javnega 
natečaja. Poleg navedbe predmeta javnega natečaja je vsebina 
objave zlasti čas trajanja izvrševanja javnega pooblastila, pogoji, 
ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila, merila za izbiro 
nosilca javnega pooblastila, postopek izbire nosilca javnega 
pooblastila in organizacijska vprašanja kot so kraj, čas in plačilne 
pogoje za dvig natečajne dokumentacije, kraj in rok za predložitev 
vlog in naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja vlog. 

K 25. členu 

Ta člen podrobneje določa vsebino natečajne dokumentacije, ki 
mora omogočati vložitev pravilne in popolne vloge. Obsegati mora 
zlasti podatke o javnem natečaju, navodila za pripravo in 
predložitev vloge, opredelitev predmeta javnega pooblastila, 
pogoje, katere mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila, merila 
za izbiro nosilca javnega pooblastila, dokazila za izpolnjevanje 
pogojev, meril in ostalih okoliščin, in drugo. 

K 26. členu 

Ta člen ureja postopek odpiranja vlog, pri čemer seveda 
predvideva javno odpiranje vlog, o katerem se vodi zapisnik, in 
določa način ravnanja s prepoznimi ali nepravilno vloženimi 
vlogami. 

K 27. členu 

O vlogah se odloča v upravnem postopku. Ker javni natečaj ne 
sme biti del upravnega postopka, saj so pravila tega postopka 
nezdružljiva z javnim natečajem, predvideva zakon, da se upravni 
postopek uvede po uradni dolžnosti z dnem odpiranja vlog. 
Nepopolne in nepravilne vloge DRSC zavrže s sklepom, vloge 
tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev pa vsako posebej zavrne z odločbo. 
O vseh ostalih vloga se odloči z eno odločbo o izbiri, s katero se 
najboljša vloga sprejme in temu ponudniku z odločbo podeli javno 
pooblastilo, ostale pa se zavrne. Ena odločba je potrebna zato, 
da je zagotovljeno pravno varstvo vseh, ki so izpolnjevali pogoje, 
zoper odločbo o izbiri. 

K 28. členu 

V tem členu predlagani zakon določa pogoje za morebiten 
predčasni odvzem javnega pooblastila, kar stori DRSC zpdločbo 
v upravnem postopku, če so seveda izpolnjeni zakonski pogoji. 
Hkrati tudi ureja nekatere posledice predčasnega odvzema 
javnega pooblastila, saj je treba zagotoviti nemoten proces izdaje 
kartic, vključenosti Slovenije v Tachonet in zagotavljanja podatkov 
v njem. V ta namen mora zakon zavezati dotedanjega nosilca 
javnega pooblastila, da na DRSC prenese vso dokumentacijo in 
že izdelane ter še ne vročene kartice, hkrati pa mora tudi dati 
DRSC ali novemu izdajatelju kartic za določen čas v najem opremo, 
potrebno za izdelavo kartic v najem. 

K 29. členu 

Ta člen ure/a nadzor nad izdajateljem kartic, ki ga izvajata DRSC 
in PIRŠ, in sicer tako, da DRSC izvaja splošni nadzor, PIRŠ pa 
inšpekcijski nadzor. 

Ker ima nosilec javnega pooblastila posebno in izključno pravico 
(monopolen položaj), je nujno, da je cena kartice regulirana. Zato 
v tem členu predlagani zakon pooblašča ministra, da predpiše 
ceno za izdajo kartic, upoštevaje povprečne stroške izdaje kartic, 
ki jih je v svoji vlogi navedel zmagoviti izdajatelj kartic. 

K 31. členu 

V tem členu predlagani zakon ureja evidence v zvezi s karticami, 
ki jih mora voditi izdajatelj kartic. Pri tem določa njihovo vsebino, 
torej podatke, ki jih vsebujejo, zlasti glede osebnih podatkov, ki so 
v teh evidencah vsebovani. Posebej je treba opozoriti na določbo, 
po kateri mora ob vložitvi vloge za izdajo kartice (ne glede na 66. 
in 139. člen ZUP) stranka pisno izjaviti, da dovoljuje pridobitev 
podatkov iz prvega odstavka. Če gre za pridobitev osebnih 
podatkov, mora izdajatelj kartic ob tem stranki navesti, katere 
osebne podatke bo pridobil iz določenih uradnih evidenc. Ta 
določba je potrebna, ker mora izdajatelj kartic vpogledati v 
elektronski sistem Tachonet, ali ni tej stranki kartica že bila izdana 
v drugi državi članici EU. Zakon tudi pooblašča ministra, da izda 
podrobnejši predpis o teh evidencah. 

IV. NADZOR IN POROČANJE 

K 32. členu 

Ta člen ureja najprej pristojnost za nadzor nad izvajanjem Uredbe 
Sveta (EGS) št. 3820/85, Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85, AETR 
in tega zakona. Ta nadzor je ureje tako, da PIRŠ izvaja nadzor pri 
prevoznikih in inšpekcijski nadzor nad servisnimi delavnicami in 
nad izdajateljem kartic, inšpekcija za delo izvaja nadzor nad 
delovnim časom in obveznih počitkih mobilnih delavcev pri 
prevoznikih, tržna inšpekcija nadzor nad tem, ali imajo tahografi, 
ki so dani na trg, odobritev tipa, policija pa izvaja nadzor na cesti, 
policija pa nadzor v okviru nadzora nad varnostjo cestnega 
prometa. Poleg tega zakon še določa posebna pooblastila 
nadzornih organov poleg pooblastil, ki jih imajo po Uredbi Sveta 
(EGS) št. 3821/85 in drugih zakonih ter predpisih. Ta pooblastila 
lahko država članica predpiše v skladu z 19. členom te uredbe. 

K 33. členu 

Ta člen, skupaj s 34. členom, prenaša v slovenski pravni red 
Direktivo Sveta 88/599/EGS, ki ureja nadzorne postopke nad 
izvajanjem Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3821/85, vsaj tiste njene določbe, ki jih je treba urediti z 
zakonom. Ta člen tako določa okvirni obseg in način izvajanja 
tega nadzora ter predvideva usklajen program tega nadzora. 
Podrobneje ta vprašanja uredi vlada RS s predpisom o obsegu in 
strukturi nadzora nad izvajanjem obeh evropskih uredb, načinu 
priprave programa nadzora in elementih nadzora na cesti in v 
prostorih prevoznikov. 

K 34. členu 

V tem členu predlagani zakon prenaša v slovenski pravni red 
zahteve Direktive Sveta 88/599/EGS, ki ureja nadzorne postopke 
nad izvajanjem Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3821/85 glede sodelovanja z nadzornimi organi drugih 
držav članic EU. V ta namen ureja temeljne obveznosti v zvezi S 
tem sodelovanjem in pooblašča vlado RS, da izda predpis. s 

katerim podrobneje uredi o sodelovanje in izmenjavo informacij 
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K 35. členu 

Ta člen določa pristojni organ RS za poročanje Komisiji EU v 
skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3820/85 in Uredbo Sveta (EGS) 
št. 3821/85 in določa, da je za to pristojno ministrstvo, pristojno za 
promet. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

K 36., 37., 38., 39. in 40. členu 

Ti členi določajo prekrške m globe za prekrške, ki predstavljajo 
kršitev določb obeh uredb, AETR, v kolikor se uporablja na podlagi 
2. odstavka 2. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85, in tega 
zakona. 

K 41. členu 

Po četrtem odstavku 52. člena Zakona o prekrških lahko v hitrem 
postopku prekrškovni organ izreče le najnižjo predpisano mero 
globe. Ker bi to pomenilo, da določanje globe v razponu od 
odvisnosti od teže prekrška in od stopnje odgovornosti storilca 
ne bi imelo smisla, določa ta člen izjemo od uporabe tega pravila. 
Prekrškovni organ bo lahko tudi v hitrem postopku izrekel globo 
v celotnem razponu predpisane mere. 

Glede na naravo prekrška namreč tega vprašanja ni mogoče 
reševati le z dvigom spodnje meje predpisane globe. Gre za to, 
da majhne kršitve ne povzročajo velikih posledic. Vendar pa z 
naraščanjem obsega kršitev hitro naraščajo tudi posledice, ki se 
nanašajo predvsem na varnost v cestnem prometu. Cilj predlaganih 
rešitev je discipliniranje voznikov in podjetij ter s tem preventivno 
delovanje. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

KA2. členu 

V tem členu predlagani zakon nalaga DRSC, da podeli javno 
Pooblastilo izdajatelja kartic najkasneje v roku 7 mesecev po 

uveljavitvi tega zakona. Do podelitve javnega pooblastila bo 
potrebno uporabljati določbo petega odstavka 28. člena 
predlaganega zakona, po kateri v skrajnem primeru, ko ni nosilca 
javnega pooblastila izdajatelja kartic, mora naloge izdajatelja kartic 
opravljati DRSC. Vendar ni pričakovati, da bi bilo v tem času 
zahtevkov veliko. 

K 43. členu 

Ta člen omogoča sedaj pooblaščenim delavnicam za analogne 
tahografe, da še naprej opravljajo to dejavnost na podlagi 
dosedanjih pooblastil do pridobitve nove odobritve, vendar največ 
eno leto. 

K 44. členu 

Skladno z 2. pododstavkom prvega odstavka 2. člena Direktiv. 
Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/15/ES ta člen določa, 
da se njegove določbe o povprečnem tedenskem delovnem času, 
odmorih in nočnem delu uporabljajo za samozaposlene voznike 
šele od 23.3.2009. 

K 45. členu 

Predlagani zakon tudi razveljavlja določbe členov 73. do 81. 
ZVCP-1, ki so do sedaj urejali delovni čas voznikov in tahografe, 
ter vse določbe podzakonskih aktov, ki urejajo obveznost 
vgradnje tahografa, saj je ta določena z Uredbo Sveta (EGS) št. 
3820/85 in Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85. Poleg tega predvideva 
tudi razveljavitev določb podzakonskega predpisa, ki je posebej 
urejal obveznost vgradnje tahografov, saj ta vprašanja ureja 
Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85. 

K 46. členu 

Predlagani zakon v tem členu predvideva ustavno določeni 15- 
dnevni rok uveljavitve. 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

1.) Naslov predlaganega akta: 
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapiso valni opremi v cestnem prevozu 

2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) ID predpisa: ID Izjave: 
2004-2411-0038 ZAK04112 4 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaSa predlog akta 
CELEX 
oznaka 

direktive 

Naslov direktive 
ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
prenos 

direktive 

Je direktiva v celoti prenesena' 
(obrazložitev) 

1. 31988L0599 DIREKTIVA SVETA z dne 23. novembra 1988 o 
standardnih postopkih nadzora nad izvajanjem 
Uredbe (EGS) št. 3820/85 o usklajevanju določene 
socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in 
Uredbe (EGS) št 3821/85 o zapisovalni opremi v 
cestnem prometu (88/599/EGS) 

01.05.2004 DA 

s . 

1. 1974-07-0522 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki 
opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu 

2. 1994-01-1523 Zakon o inšpekciji dela 
3. 2004-01-3690 Zakon o varnosti cestnega prometa 
4. 1994-01-2594 Zakon o prevozih v cestnem prometu 

2. 32002L0015 DIREKTIVA 2002/15/ES EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2002 
urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo 
spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu 

23.03.2005 DA 

1. 2002-01-2006 Zakon o delovnih razmerjih 
2. 2004-01-3690 Zakon o varnosti cestnega prometa 

3.2) Uredbe/odločbe/sklepi, kiiterih izvrševanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta 
CELEX 
oznaka 
predpisa 

Naslov predpisa 
ter slovenski predpisi, Id se naveznjejo na to 

direktivo 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

Je predlog akta v celoti usklajen 
z uredbo, sklepom ali odločbo' 

(obrazložitev) 

1. 31985R3820 Uredba Sveta (EGS) St 3820/85 z dne 20. decembr 
1985 o usklajevanju določene socialne zakonodaje 
v-zvezi s cestnim prometom 

DA 

1. 1974-07-0522 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki 
opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom o podpisu 

2. 2004-01-3690 Zakon o varnosti cestnega prometa 
2. 31985R3821 UREDBA SVETA (EGS) 3821/85 z dne 20. decen: 

1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 
prometu 

DA 

1. 1978-08-0046 Uredba o ratifikaciji mednarodne konvencije o cestnem prometu, skupaj s 
sklepnim dokumentom 

2. 2004-01-3690 Zakon o varnosti cestnega prometa 
3. 31990R3314 UREDBA KOMISIJE (EGS) St 3314/90 z dne 16. 

novembra 1990 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) 
St 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v 
cestnem prometu tehničnemu napredku 

DA 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

CELEX 
oznaka 
predpisa 

Naslov predpisa 
Icr slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

Je predlog akta v celoti usklajen 
z uredbo, sklepom ali odločbol 

(obrazložitev) 

4. 31990R3572 UREDBA SVETA (EGS) St 3572/90 z dne 4. 
decembra 1990 s katero se zaradi združitve Nemčij 
spremenijo nekatere direktive, odločbe in uredbe o 
cestnem in železniškem prometu ter prometu po 
celinskih vodnih poteh 

DA 

% 

1. 1999-01-4349 Zakon o železniškem prometu 
2. 2001-01-3149 Zakon o prevozih v cestnem prometu 
3. 2003-01-3650 Zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu 

5. 31992R3688 UREDBA KOMISIJE (EGS) St 3688/92 z dne 21. 
decembra 1992, o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) 
St 3821/8S o tahografu (nadzorni napravi) v 
cestnem prometu tehničnemu napredku 

DA 

6. 31995R2479 UREDBA KOMISUE (ES) St 2479/95 z dne 25. 
oktobra 1995 o prilagoditvi- Uredbe Sveta (EGS) 5" 
3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 
prometu tehničnemu napredku (Besedilo velja za 
EGP) 

DA 

7. 31997R1056 UREDBA KOMISIJE (ES) St 1056/97 z dne 11. 
junija 1997 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) St 
3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 
prometu tehničnemu napredku (Besedilo velja za 
EGP) 

DA 

8. 31998R2135 UREDBA SVETA (ES) št 2135/98 z dne 24. 
septembra 1998 o spremembi Uredbe (EGS) St 
3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 
prometu in Direktive 88/599/EGS glede uporabe 
Uredb (EGS) St 3820/84 in (EGS) St 3821/85 

DA 

1. | 2004-01-3690 | Zakon o varnosti cestnega prometa 
9. 32002R1360 UREDBA KOMISIJE (ES) St 1360/2002 z dne 13. 

junija 2002 o sedmi prilagoditvi Uredbe Sveta (EG; 
St 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v 
cestnem prometu tehničnemu napredku (Besedilo 
velja za EGP) 

DA 

10. 32004R0432 Commission Regulation (EC) No 432/2004 of 5 
March 2004 adapting for the eighth time to 
teclmical progress Council Regulation (EEC) No 
3821/85 of 20 December 1985 on recording 
equipment in road transport (Text whh EEA 
relevance) 

DA 

' 

4) Ali Je predlog pravnega akta v celoti usklajen z akti EU, navedenimi pod točko 3? 
DA 

6.) Prevod naslova predloga pravnega akta RS v auglelčino 
"Act determining driving time and rest perioda required for mobile vvorkers and of recording equipment in road transport" 

Priloga: 

Korekcijska tabela za akte, ki prenalajo določbe direktiv v pravni red RS 
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zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

ministrstvo za promet 
Jože Taler, l.r. 

Ime in priimek vodje pravne shižbe: VODJA PRAVNE SLUŽBE 

Podpis ministra oziroma predstojnika organa: Mag. Janez Božič, l.r. 

MINISTER 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI CHESTRSKEGA 

VEČSTRANSKEGA USKLAJEVALNEGA 

SPORAZUMA IZ LETA 1997 0 TEHNIČNIH 

MERILIH, NAČELIH USKLAJEVANJA IN 

PUSTUPKIH ZA UVAJANJE PRIZEMNE 

DIGITALNE VI0E0RA0I0DIFUZIJE (DVR-T) 

■ EPA 277 - IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0087 
Številka: 00724-46/2005/5 
Ljubljana, 02.06.2005 

Vlada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 02.06.2005 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI CHESTRSKEGA 
VEČSTRANSKEGA USKLAJEVALNEGA SPORAZUMA IZ 
LETA 1997 O TEHNIČNIH MERILIH, NAČELIH 
USKLAJEVANJA IN POSTOPKIH ZA UVAJANJE 
PRIZEMNE DIGITALNE VIDEORADIODIFUZIJE (DVB-T), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 88. člena v zvezi s tretjim odstavkom 75. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. , 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo, 
Andrej Šter, generalni direktor Direktorata za mednarodno 
pravo in zaščito interesov, 

- mag. Matjaž Janša, v.d. direktorja Direktorata za 
elektronske komunikacije v Ministrstvu za gospodarstvo, 

- Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI CHESTRSKEGA VEČSTRANSKEGA 
USKLAJEVALNEGA SPORAZUMA IZ LETA 1997 O 

TEHNIČNIH MERILIH, NAČELIH USKLAJEVANJA IN 
POSTOPKIH ZA UVAJANJE PRIZEMNE DIGITALNE 

VIDEORADIODIFUZIJE (DVB-T) 

1. člen 

Ratificira se Chestrski večstranski usklajevalni sporazum iz leta 
1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za 

uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T), sestavljen 
v Chestru 25. julija 1997. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 
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Evropska konferenca uprav za 
pošto in telekomunikacije 

Chestrski večstranski usklajevalni sporazum iz leta 1997 

o 

tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih 

za uvajanje 

prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) 

Chester, 25. julij 1997 

Večstranski usklajevalni sporazum 

Resolucije 

Dopolnilna informacija 
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VSEBINSKO KAZALO 

Chestrski večstranski usklajevalni sporazum iz leta 1997 
o 

tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih 
za uvajanje 

prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) 

Stran 

Preambula ,. 
34 

1. člen Pomen izrazov 35 

2. člen Izvajanje večstranskega usklajevalnega sporazuma 35 

3. člen Priloge k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu 35 

4. člen Postopki v zvezi z usklajevanjem 35 

5. člen Združljivost in souporaba drugih radiokomunikacijskih storitev 39 

6. člen Pristop k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu 39 

7. člen Področje uporabe večstranskega usklajevalnega sporazuma 40 

8. člen Odpoved večstranskega usklajevalnega sporazuma 40 

9. člen Uradno obvestilo zvezi ITU o tem večstranskem usklajevalnem sporazumu 40 

10. člen Revizija večstranskega usklajevalnega sporazuma 40 

11. člen Začetek veljavnosti in trajanje večstranskega usklajevalnega sporazuma 40 

12. člen Primeri, v katerih se zahteva ratifikacija ali potrditev . 40 

Podpisi 

Priloga 1: Tehnična merila za uporabo pri usklajevanju DVB-T 41 

Priloga 2: Načela 90 

Priloga 3: Osnovne značilnosti, ki jih je treba sporočiti za usklajevanje 92 

Priloga 4: Analize združljivosti 99 

Priloga 5: Metode in merila za ocenjevanje združljivosti med DVB-T in 108 
storitvami, ki niso radiodifuzijske 

Priloga 6: Predpisi za analogno/digitalno pretvorbo 125 

Priloga 7: Razpredelnice razdalj, ki jih je treba uporabiti pri izvajanju postopka 
iz 4. člena sporazuma 
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Resolucije 

Resolucija 1: Povabilo Evropskemu odboru za radiokomunikacije (ERC) 
konference CEPT, da dodeli naloge Evropskemu uradu za 
radiokomunikacije (ERO) 

Resolucija 2: Nadaljnje dejavnosti konference CEPT pred morebitno prihodnjo 
konferenco Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) za dopolnitev 
Stockholmskega sporazuma iz leta 1961 (ST61) 

Resolucija 3: Nadaljnja preučevanja tehničnih meril, ki jih je treba uporabljati pri 
usklajevanju prizemne digitalne video radiodifuzije (DVB-T), ter metod 
in meril za ocenjevanje združljivosti med prizemno digitalno televizijsko 
radiodifuzijo in storitvami, ki niso radiodifuzijske 

Resolucija 4: Povabilo Evropskemu odboru za radiokomunikacije konference CEPT za 
proučitev spremembe svojega poslovnika, da bi se lahko uprave zunaj 
konference CEPT zavezale k uporabi odločitev urada ERC 

Resolucija 5: Časovni razpored za predložitev podatkov Evropskemu uradu za 
radiokomunikacije (ERO) in za izračun referenčnih interferenčnih stanj 

Resolucija 6: Ukrep za pripravo priporočila ITU-R glede koordinacije postaj DVB-T v 
okviru študijskih skupin za radiokomunikacije pri zvezi ITU 
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Dopolnilna informacija 

k 

Večstranskemu sporazumu o koordinaciji 
v zvezi s 

tehničnimi merili, načeli koordiniranja in postopki 
za uvajanje 

prizemne digitalne video radiodifuzije (DVB-T) 

Diagrami poteka za postopke koordiniranja in združljivostno analizo (ti diagrami poteka so 
izključno informativni in niso sestavni del tega sporazuma). 
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Večstranski usklajevalni sporazum 

o 

tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih 

za uvajanje 

prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) 

PREAMBULA 

Delegati naslednjih uprav konference CEPT, ki predstavljajo države članice Mednarodne 
telekomunikacijske zveze (ITU): 

Avstrijo, Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Republiko Hrvaško, 
Dansko, Republiko Estonijo, Finsko, Francijo, Zvezno republiko Nemčijo, Grčijo, 
Republiko Madžarsko, Irsko, Italijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko 
vojvodstvo Luksemburg, Republiko Moldovo, Kraljevino Nizozemsko, Norveško, 
Republiko Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Rusko federacijo, Slovaško republiko, 
Republiko Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Ukrajino, Združeno kraljestvo 
Velika Britanija in Severna Irska ter Vatikansko mestno državo, 

ki so se julija 1997 sestali v Chestru na zasedanju o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in 
postopkih za DVB-T, sklicanem po določilih člena S6 Pravilnika o radiokomunikacijah zveze 
ITU in v skladu z odločitvami odbora ERC, so s podpisom tega večstranskega usklajevalnega 
sporazuma sprejeli naslednje določbe v zvezi z radiodifuzijskimi storitvami (DVB-T) v 
pasovih od 174 do 230 MHz in od 470 do 862 MHz na območju načrtovanja, kot je določeno 
v 1. členu tega večstranskega usklajevalnega sporazuma. 
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1. ČLEN 
Pomen izrazov 

V tem večstranskem usklajevalnem sporazumu imajo naslednji 
izrazi ta pomen: 

1.1 ITU: Mednarodna telekomunikacijska zveza. 

1.2 Urad za radiokomunikacije: Urad zveze ITU za 
radiokomunikacije (ITU-BR). 

1.3 Pravilnik o radiokomunikacijah: poenostavljeni 
pravilnik o radiokomunikacijah, sprejet leta 1995. 

1.4 CEPT: Evropska konferenca uprav za pošto in 
telekomunikacije. 

1.5 ERC: Evropski odbor za radiokomunikacije konference 
CEPT. 

1.6 ERO: Evropski urad za radiokomunikacije. 

1.7 DVB-T (prizemna digitalna videoradiodifuzija): sistem 
prizemnih radiodifuzijskih storitev, kot ga opredeljuje 
Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI) 
v standardu ETS 300-744 Digitalni radiodifuzijski sistemi 
za televizijske, zvokovne in podatkovne storitve; struktura 
okvirov, kodiranje kanalov in modulacija. 

1.8 Večstranski usklajevalni sporazum: večstranski 
sporazum med upravami konference CEPT, ki vključuje 
ta chestrski večstranski usklajevalni sporazum iz leta 
1997 in njegove priloge (okrajšano CH97). 

1.9 Uprava: če ni drugače določeno, izraz uprava označuje 
upravo, kot jo opredeljuje ustava zveze ITU. 

1.10 Vodilna uprava: uprava, ki je odgovorna za izvajanje 
upravnih nalog v zvezi s tem sporazumom, navedenih v 
6., 8., 9., 10., 11. in 12. členu. Vodilna uprava je Združeno 
kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska. 

1.11 Uprava pogodbenica: vsaka uprava, ki zastopa državo 
članico zveze ITU in je potrdila ta večstranski usklajevalni 
sporazum ali pristopila k njemu. 

1.12 Območje načrtovanja: ozemlja uprav pogodbenic. 

1-13 Dodelitev: vsaka uspešno pridobljena dodelitev v skladu 
s postopkom iz 4. člena in vsaka dodelitev po 
Stockholmskem načrtu (1961). 

1.14 Stockholmski sporazum (1961): Območni sporazum 
za evropsko radiodifuzijsko območje v zvezi s 
frekvencami, ki se uporabljajo pri radiodifuzijskih storitvah 
v pasovih VHF in UHF, ki ga je sprejela Evropska 
konferenca o radiodifuziji VHF/UHF (Stockholm 1961) 
(okrajšano ST61). 

1.1 S Načrt ST61: načrt, priložen Stockholmskemu sporazumu 
(1961), in vse njegove poznejše spremembe. 

1-16 Evropsko radiodifuzijsko območje: zemljepisno 
območje, določeno s št. S5.14 Pravilnika o 
radiokomunikacijah. 

1-17 SFN (enofrekvenčno omrežje): omrežje sinhroniziranih 
postaj DVB-T, ki si delijo isti radiofrekvenčni kanal in 
oddajajo enake signale. 

1.18 MFN (večfrekvenčno omrežje): omrežje postaj DVB-T, 
ki uporabljajo različne radiofrekvenčne kanale. 

1.19 Postaja DVB-T: postaja za radiodifuzijsko storitev, ki 
uporablja sistem DVB-T. 

1.20 Analogna dodelitev: dodelitev frekvence prizemni 
televizijski radiodifuzijski postaji, ki uporablja analogni 
sistem. 

1.21 Analogno/digitalna pretvorba: upravni postopek, s 
katerim se analogna dodelitev zamenja z eno dodelitvijo 
ali več dodelitvami DVB-T z uporabo istega 
radiofrekvenčnega kanala. 

1.22 Frekvenčni pasovi III, IV in V: 

od 174 do 230 MHz pas III 
od 470 do 582 MHz pas IV 
od 582 do 862 MHz pas V 

2. ČLEN 
Izvajanje večstranskega usklajevalnega sporazuma 

2.1 Uprave pogodbenice uporabljajo izraze iz tega sporazuma 
za svoje prizemne digitalne videoradiodifuzijske postaje 
(DVB-T) v pasovih od 174 do 230 MHz in od 470 do 862 
MHz. 

2.2 Uprave pogodbenice se zavežejo, da bodo preučile in po 
skupnem dogovoru v praksi izvajale ukrepe, potrebne 
za odpravo katerihkoli težav, ki lahko nastanejo pri uporabi 
tega večstranskega usklajevalnega sporazuma. 

3. ČLEN 
Priloge k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu 

Priloge k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu so: 

Priloga 1: Tehnična merila za uporabo pri usklajevanju DVB-T 
Priloga 2: Načela 
Priloga 3: Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 
Priloga 4: Analize združljivosti 
Priloga 5: Metode in merila za ocenjevanje združljivosti med 

DVB-T in storitvami, ki niso radiodifuzijske 
Priloga 6: Predpisi za analogno/digitalno pretvorbo 
Priloga 7: Razpredelnice razdalj, ki se uporabljajo pri izvajanju 

4. člena tega sporazuma 

4. ČLEN 
Postopki v zvezi z usklajevanjem 

Uvod 

V naslednjih razdelkih so navedeni dodatni postopki k postopkom 
iz 4. člena Stockholmskega sporazuma iz leta 1961 za uporabo v 
zvezi s postajami DVB-T in omrežji SFN. 

Ti postopki se nanašajo le na frekvenčne pasove, v katerih je 
predvidena DVB-T, to je med 174 in 230 MHz ter med 470 in 
862 MHz. Za druge pasove veljajo postopki Stockholmskega 
sporazuma brez dodatnih postopkov. 

t 
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1 Postopek v frekvenčnih pasovih od 174 do 230 
MHz in od 470 do 862 MHz 

Ta 1. razdelek je sestavljen iz treh delov: del A se nanaša 
na usklajevanje analognih televizijskih postaj, del B na 
usklajevanje postaj DVB-T ali omrežij SFN, del C pa na 
usklajevanje postaj za storitve, ki niso radiodifuzijske. 

Del A: Postopek za analogne televizijske postaje 

A.1.1 
Kadar uprava pogodbenica predlaga spremembo 
značilnosti analogne televizijske radiodifuzijske postaje, 
ki je prikazana v načrtu ST61, aii jo je začela izvajati v 
skladu z določbami tega sporazuma ali kadar predlaga 
začetek obratovanja radiodifuzijske postaje, ki je ni v 
načrtu ST61, se ukrepa takole: 

A.1.1.1 

(a) Če so razdalje od obravnavane postaje do najbližjih 
točk na mejah drugih držav, katerih uprave so uprave 
pogodbenice, manjše od omejitev, ki so v skladu s 
predlagano močjo postaje in drugimi značilnostmi, 
opredeljenimi v prilogi 7, se je treba o predlogu 
posvetovati z upravami iz teh. držav. 

(b) Če je frekvenca predlagane postaje v pasovih od 
216 do 230 MHz, od 582 do 606 MHz ali od 790 do 
862 MHz ali če je dejanska višina antene več kot 
1200 m ali v primerih, pri katerih so v razpredelnicah 
v prilogi 1 k Stockholmskemu sporazumu dodane 
zvezdice, se poleg postopka, navedenega v 
A.1.1.1 (a), uporabi tudi postopek, naveden v odstavku 
2.1 tega člena. 

A.1.1.2 

Pri izvajanju sklepov posvetovanja glede A. 1.1.1 (a) 
uprava, ki predlaga spremembo, predloži vse podatke, 
opredeljene v formatu konference CEPT (glej 
razpredelnico A 3.1 priloge 3), po možnosti v elektronski 
obliki. To vključuje podatke, ki so določeni v dodatku S4 k 
Pravilniku o radiokomunikacijah, skupaj z dejansko višino 
antene, kot je določena v prilogi 2 k Stockholmskemu 
sporazumu, njenimi smernimi značilnostmi in polarizacijo 
sevanja. Uprave, s katerimi poteka posvetovanje, lahko 
zahtevajo katerekoli druge podatke, potrebne za ocenitev 
verjetnosti škodljivega motenja njihovih lastnih storitev. 

A.1.1.2.1 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za postajo DVB-T ali omrežje SFN, se uporabi metoda za 
ocenjevanje združljivosti iz razdelka A priloge 4. 

A.1.1.2.2 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za analogno televizijsko postajo, ki se v prihodnosti lahko 
pretvori v digitalno, se uporabi metoda za ocenjevanje 
združljivosti iz razdelka A priloge 4. 

A.1.1.2.3 

Če se ugotovi nezdružljivost, ki izhaja iz A. 1.1.2.1 ali 
A.1.1.2.2, naj se zadevne uprave poskušajo sporazumeti. 

A.1.1.3 

Če se zadevne uprave sporazumejo, lahko uprava, ki 
predlaga spremembo, nadaljuje svoj projekt. Upravam, s 
katerimi so potekala posvetovanja v skladu z A. 1.1.1 (a) 
in ki niso odgovorile v desetih tednih, se pošlje nujni 
opomin. Za uprave, ki niso odgovorile v dveh tednih, potem 
ko je bil odposlan nujni opomin, se šteje, da se strinjajo s 
predlagano spremembo. 

A.1.1.4 

Če se zadevne uprave ne morejo sporazumeti, bo urad 
ITU-BR v skladu s Stockholmskim sporazumom opravil 
vsak tehnični pregled, ki bi ga lahko zahtevala uprava, ki 
predlaga spremembo, ali uprave, na katerih storitve bi 
lahko predlagana sprememba vplivala, in bo uprave 
obvestil o ugotovitvah takega pregleda. Če se zadevne 
uprave ne morejo sporazumeti in uprava, ki predloži 
predlog, želi predlog umakniti, mora uprava, ki predlaga 
spremembo, o tem obvestiti uprave, s katerimi so potekala 
posvetovanja. 

A.1.2 

Uprava, ki predlaga spremembo, lahko nadaljuje projekt 
brez posvetovanja z drugimi upravami, če: 

(a) je predlagana sprememba povezana z zmanjšanjem 
moči in z drugimi spremembami tehničnih značilnosti, 
ki bi zmanjšale verjetnost škodljivega motenja storitev 
drugih držav, ali 

(b) so razdalje od obravnavane postaje do najbližjih točk 
na mejah drugih držav, katerih uprave so uprave 
pogodbenice, enake ali večje kot omejitve, ki ustrezajo 
predlagani moči postaje ali drugim značilnostim, 
določenim v prilogi 7, in če je frekvenca predlagane 
postaje v pasovih od 174 do 216 MHz, od 470 do 582 
MHz ali od 606 do 790 MHz. 

A.1.3 

V primerih iz pododstavka A.1.1.3 in odstavka A.1.2 
uprava, ki predlaga spremembo, obvesti urad ITU-BR o 
podrobnostih, navedenih v pododstavku A.1.1.2, in kadar 
je primerno, tudi o imenih držav, s katerimi potekajo 
posvetovanja, ter obvesti urad ERO o dogovorjenih 
značilnostih postaje, in sicer v formatu konference ČEPT 
v elektronski obliki (glej razpredelnico A3.1 priloge 3). 

A.1.4 

V skladu s Stockholmskim sporazumom bo urad ITU-BR 
objavil podatke v posebnem razdelku svoje tedenske 
okrožnice. 
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Del B: Postopek za postaje DVB-T ali omrežja SFN B.1.1.2 

8-1.1 

Kadar uprava pogodbenica predlaga spremembo 
značilnosti postaje DVB-T, ki je prikazana v načrtu ST61 
ali je začela obratovati v skladu z določbami tega 
sporazuma, se sprejmejo ukrepi iz B.1.1.1 (a). 

Kadar uprava pogodbenica predlaga pretvorbo analogne 
televizijske radiodifuzijske postaje, ki je prikazana v načrtu 
ST61 ali je začela obratovati v skladu z določbami tega 
sporazuma, v postajo DVB-T ali omrežje SFN, se 
sprejmejo ukrepi iz B.1.1.1 (b). 

Kadar uprava pogodbenica predlaga, da začne obratovati 
postaja DVB-T ali omrežje SFN, ki ga ni v načrtu ST61, 
se ukrepa v skladu z B.1.1.1 (b). 

Kadar veljajo postopki iz priloge 6, veljajo v vseh zgornjih 
primerih pri predlagani pretvorbi analogne televizijske 
radiodifuzijske postaje v postajo DVB-T ali omrežje SFN 
določbe iz B.1.1.1 (c) ter B.1.1.2 in njegovih podrazdelkov 
razen B.1.1.2.1, B.1.1.2.2 in B.1.1.2.3. 

B.1.1.1 

(a) Če so razdalje od obravnavane postaje (ki je lahko 
sestavni del omrežja SFN) do najbližjih točk na mejah 
drugih držav, katerih uprave so uprave pogodbenice, 
manjše od omejitev, ki so v skladu s predlagano močjo 
postaje in drugimi značilnostmi, določenimi v prilogi 7, 
se je treba o predlogu posvetovati z upravami teh 
držav. 

(b) Če so razdalje od obravnavane postaje ali ene od 
postaj, ki sestavljajo omrežje SFN, do najbližjih točk 
na mejah drugih držav, katerih uprave so uprave 
pogodbenice, manjše od omejitev, ki so v skladu s 
predlagano močjo postaje in drugimi značilnostmi, 
opredeljenimi v prilogi 7, se je treba z upravami teh 
držav posvetovati glede postaje ali pri omrežju SFN 
glede vseh tistih postaj omrežja SFN, ki še niso bile 
usklajene. 

Pri pretvorbi analogne postaje v eno samo postajo DVB- 
T ali omrežje SFN ravnajo uprave, s katerimi potekajo 
posvetovanja, po postopku iz priloge 6 in tako odločijo o 
sprejemljivosti predloga. 

Pri pretvorbi analogne postaje v eno samo postajo DVB- 
T posvetovanje ni potrebno, če dejanska sevana moč 
(e.r.p) ni večja od analogne dejanske sevane moči, 
zmanjšane za 18 dB, in se druge tehnične značilnosti ne 
spremenijo oziroma bi zmanjšale verjetnosti škodljivega 
motenja. 

(c) Če je frekvenca predlagane postaje v pasovih od 
216 do 230 MHz, od 582 do 606 MHz ali od 790 do 
862 MHz ali če dejanska višina antene presega 1200 
m ali kadar so v razpredelnicah v prilogi 1 
Stockholmskega sporazuma dodane zvezdice, se 
poleg postopka iz B.1.1.1 (a) uporabi še postopek iz 
odstavka 2.1 tega člena. 

Pri izvajanju sklepov posvetovanja iz B.1.1«.1(a) ali 
B.1.1.1 (b) uprava, ki predlaga spremembo načrta ST 61, 
predloži vse podatke, navedene v formatu konference 
CEPT (glej razpredelnico A3.2 priloge 3), po možnosti v 
elektronski obliki. To vključuje podatke, določene v dodatku 
S4 k Pravilniku o radiokomunikacijah, skupaj z dejansko 
višino antene, kot je določena v prilogi 2 k Stockholmskemu 
sporazumu, njenimi smernimi značilnostmi in polarizacijo 
sevanja. Uprave, s katerimi potekajo posvetovanja, lahko 
zahtevajo katerekoli druge informacije, ki jih potrebujejo 
za ocenitev verjetnosti škodljivega motenja njihovih lastnih 
storitev. 

B.1.1.2.1 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za analogno televizijsko postajo, se uporabi metoda za 
ocenjevanje združljivosti iz razdelka B priloge 4. 

B.1.1.2.2 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za analogno televizijsko postajo, ki se lahko v prihodnosti 
pretvori v digitalno, se uporabi metoda za ocenjevanje 
združljivosti iz razdelka C priloge 4. 

B.1.1.2.3 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za postajo DVB-T ali omrežje SFN, se uporabi metoda za 
ocenjevanje združljivosti iz razdelka C priloge 4. 

B.1.1.2.4 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za T-DAB, kot je to določeno v VViesbadenskem posebnem 
sporazumu iz leta 1995, se ustrezne določbe tega 
posebnega sporazuma uporabijo z zaščitnimi merili iz 
razdelka 4.5 priloge 1. 

B.1.1.2.5 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za primarne storitve, ki niso radiodifuzijske, se uporabi 
metoda za ocenjevanje združljivosti iz razdelka D priloge 
4. 

B.1.1.2.6 

Če se ugotovi nezdružljivost, 1<i izhaja iz B.1.1.2.1, 
B.1.1.2.2, B.1.1.2.3, B.1.1.2.4 ali B.1.1.2.5, naj se zadevne 
uprave poskušajo sporazumeti. 

B.1.1.3 

Če se zadevne uprave sporazumejo, lahko uprava, ki 
predlaga spremembo, nadaljuje svoj projekt. Upravam, s 
katerimi so potekala posvetovanja v skladu z B.1.1.1 (a) 
in B.1.1.1 (b) in ki v desetih tednih niso odgovorile, se 
pošlje nujni opomin. Za uprave, ki niso odgovorile v dveh 
tednih, potem ko je bil odposlan nujni opomin, se šteje, da 
se s predlagano spremembo strinjajo. 
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B.1.1.4 

Če se zadevne uprave ne sporazumejo, bo urad ITU-BR 
v skladu s Stockholmskim sporazumom opravil vsak 
tehnični pregled, ki ga lahko zahtevat uprava, ki predlaga 
spremembo, ali uprave, na katerih storitve lahko 
predlagana sprememba vpliva, in bo uprave obvestil o 
ugotovitvah takega pregleda. Če se zadevne uprave ne 
sporazumejo in uprava, ki predloži predlog, želi svoj 
predlog umakniti, mora uprava, ki predlaga spremembo, 
o tem obvestiti uprave, s katerimi so potekala 
posvetovanja. 

B.1.2 

Uprava, ki predlaga spremembo načrta, lahko nadaljuje 
svoj projekt brez posvetovanja z drugimi upravami, če: 

(a) je predlagana sprememba povezana z zmanjšanjem 
moči (vendar ne zaradi analogno/digitalne pretvorbe) 
ali z drugimi spremembami tehničnih značilnosti, ki bi 
zmanjšale verjetnost škodljivega motenja storitev 
drugih držav, ali 

(b) so razdalje od obravnavane postaje do najbližjih točk 
na mejah drugih držav, katerih uprave so uprave 
pogodbenice, enake ali večje od omejitev, ki so v 
skladu s predlagano močjo postaje ali drugimi 
značilnostmi, določenimi v prilogi 7, in če je frekvenca 
predlagane postaje v pasovih od 174 do 216 MHz, od 
470 do 582 MHz ali od 606 do 790 MHz, ali 

(c) je predlagana sprememba povezana s pretvorbo 
analogne postaje v eno samo postajo DVB-T, če 
dejanska sevana moč (e.r.p.) ni večja od analogne 
dejanske sevane moči, zmanjšane za 18 dB, in se 
druge tehnične značilnosti ne spremenijo oziroma ne 
bi zmanjšale verjetnosti škodljivega motenja. 

B.1.2.1 

V primeru B.1.2(b) za postajo iz projekta nI mogoče 
zahtevati nobene zaščite, čeprav se lahko uprava, ki 
predlaga spremembo, odloči, da se bo posvetovala z 
drugimi upravami pogodbenicami, da bi dobila zaščito za 
tako postajo. 

B.1.3 

V primerih iz pododstavka B.1.1.3 in odstavka B.1.2 
uprava, ki predlaga spremembo, obvesti urad ITU-BR o 
podrobnostih, določenih v pododstavku B.1.1.2, in kadar 
je primerno, o imenih držav, s katerimi potekajo 
posvetovanja, ter obvesti urad ERO o dogovorjenih 
značilnostih postaje v formatu konference CEPT v 
elektronski obliki (glej razpredelnico A3.2 priloge 3). Pri 
pretvorbi analogne postaje v postajo DVB-T ali omrežje 
SFN naj bo identifikacijska koda postaje DVB-T ali ene od 
postaj omrežja SFN enaka, kot je izvirna analogna 
identifikacijska koda. 

B.1.4 

V skladu s Stockholmskim sporazumom bo urad ITU-BR 
objavil podatke v posebnem razdelku svoje tedenske 
okrožnice. 

Del C: Postopek za postaje za primarne storitve, ki 
niso radiodifuzijske 

C.1.1 

Kadar uprava pogodbenica predlaga predhodno usklajeno 
spremembo značilnosti postaje za primarno storitev, ki ni 
radiodifuzijska, ali predlaga začetek obratovanja nove 
postaje s takšno storitvijo, se ukrepa takole: 

C.1.1.1 

Če so razdalje od obravnavane postaje do najbližjih točk 
na mejah drugih držav, katerih uprave so uprave 
pogodbenice, manjše od: 

900 km pri letalskih radionavigacijskih storitvah ali 

- omejitev, ki so v skladu s predlagano močjo postaje 
in drugimi značilnostmi, določenimi v prilogi 7 za vse 
druge primarne storitve, 

se je treba o tem predlogu posvetovati z upravami iz teh 
držav. 

C.1.1.2 

Pri posvetovanju glede C.1.1.1 objavi uprava, ki predlaga 
spremembo, vse ustrezne podatke v formatu konference 
CEPT, po možnosti v elektronski obliki. Uprave, s katerimi 
potekajo posvetovanja, lahko zahtevajo katerekoli druge 
informacije, ki jih potrebujejo za ocenitev verjetnosti 
škodljivega motenja njihovih lastnih storitev. 

C.1.1.2.1 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za postajo DVB-T ali omrežje SFN, se uporabi metoda za 
ocenjevanje združljivosti iz razdelka E priloge 4. 

C.1.1.2.2 

Če je uprava, s katero potekajo posvetovanja, odgovorna 
za analogno televizijsko postajo, ki se lahko v prihodnosti 
pretvori v digitalno, se uporabi metoda za ocenjevanje 
združljivosti iz razdelka E priloge 4. 

C.1.1.2.3 

Če se ugotovi nezdružljivost, ki izhaja iz C.1.1.2.1 a'1 

C.1.1.2.2, naj se zadevne uprave poskušajo sporazumel 

C.1.1.3 

Če se zadevne uprave sporazumejo in je o določbah iz 

odstavka 2.2 tega člena dogovorjeno, lahko uprava, 
predlaga spremembo, nadaljuje projekt. Upravam, 5 

katerimi so potekala posvetovanja v skladu s C.1.1.1 i" 
ki v dveh tednih niso odgovorile, se pošlje nujni oporni"; 
Za uprave, ki v dveh tednih, potem ko je bil poslan nuj"1 

opomin, niso odgovorile, se šteje, da soglašajo s 

predlagano spremembo. 
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C.1.1.4 

Če se zadevne uprave ne sporazumejo in uprava, ki 
predloži predlog, želi svoj predlog umakniti, se o tem 
obvestijo uprave, s katerimi potekajo posvetovanja. 

C.1.2 

Uprava, ki predlaga spremembo, lahko nadaljuje projekt 
brez posvetovanja z drugimi upravami, če je predlagana 
sprememba povezana z zmanjšanjem moči ali z drugimi 
spremembami tehničnih značilnosti, ki bi zmanjšale 
verjetnost škodljivega motenja storitev drugih držav. 

C.1.3 

Po doseženem dogovoru uprava, ki predlaga spremembo, 
v vseh primerih obvesti urad ERO v formatu konference 
CEPT v elektronski obliki o dogovorjenih značilnostih 
postaje z navedbo imen držav, s katerimi se je 
posvetovala. Zaželeno je, da uprave priglasijo uradu ITU- 
BR svoje postaje za storitve, ki niso radiodifuzijske. 

2 Dodatni postopki v frekvenčnih pasovih od 
216 do 230 MHz, od 582 do 606 MHz ter od 
790 do 862 MHz in za televizijske 
radiodifuzijske postaje z dejansko višino 
antene nad 1200 m 

2-1 Postopek za radiodifuzijske postaje 

2.1.1 Vsaka uprava pogodbenica, ki predlaga spremembo 
tehničnih značilnosti katerekoli svoje radiodifuzijske 
postaje, ki je v načrtu, ali obratovanje radiodifuzijskih 
postaj, ki niso v načrtu, najprej obvesti urad ITU-BR in 
mu predloži tehnične podatke, določene v pododstavku 
A.1.1.2 ali B.1.1.2. 

2-1.2 V skladu s Stockholmskim sporazumom bo urad ITU-BR 
objavil te podatke v posebnem razdelku svoje tedenske 
okrožnice z navedbo, naj se pripombe v zvezi s takšnimi 
podatki pošljejo neposredno upravi, ki je izdala predlog. 

2-1.3 Uprava, ki je izdala predlog, mora prejeti takšne pripombe 
v dvanajstih tednih po dnevu izdaje zadevne tedenske 
okrožnice. Za uprave, ki v tem roku niso predložile takšnih 
pripomb, se šteje, da soglašajo s predlagano spremembo. 

2-1.4 Če do izteka dvanajsttedenskega roka iz pododstavka 
2.1.3 niso bile prejete nobene pripombe ali je bil z upravo, 
ki ima takšne pripombe, dosežen dogovor, uprava, ki 
predlaga spremembo, lahko nadaljuje projekt in obvesti 
urad ITU-BR na način, določen v odstavku A1.3 ali B.1.3. 

2-2 Postopek za postaje za storitve, ki niso radiodifuzijske 

Za postaje za storitve, ki niso radiodifuzijske, veljajo 
določbe Pravilnika o radiokomunikacijah, upoštevajoč 
vrsto storitve in dodelitve, opredeljene v členu S5 tega 
pravilnika. Uprave pogodbenice, ki predlagajo spremembo 
tehničnih značilnosti takšnih postaj ali postavitev novih 
postaj za takšne storitve, upoštevajo radiodifuzijske 
postaje, ki so v načrtu ali so začele obratovati v skladu s 

tem sporazumom, to pa naj izvedejo po doseženem 
medsebojnem dogovoru z upravami, ki jih to lahko zadeva. 

3 Postopek, skupen za vse frekvenčne pasove 

3.1 Če sprememba, čeprav je izvedena v skladu z določbami 
razdelkov 1 in 2 tega člena, povzroči škodljivo motenje 
storitev drugih uprav pogodbenic, mora uprava, ki je 
izvedla spremembo, sprejeti predpisane ukrepe za 
odpravo takšnega motenja. 

3.2 če se po uporabi postopka iz pododstavkov A A. 1.1.1, 
A.1.1.2 in A.1.1.3 ali B.1.1.1, B.1.1.2 in B.1.1.3 ali C.1.1.1, 
C.1.1.2 in C.1.1.3 na eni strani in odstavkov 2.1 in 2.2 
tega člena na drugi strani zadevne uprave ne sporazumejo, 
se lahko uporabijo postopki iz 56. člena ustave 
Mednarodne telekomunikacijske zveze "Reševanje 
sporov" ali 41. člena konvencije Mednarodne 
telekomunikacijske zveze "Postopek arbitraže". 

5. ČLEN 
Združljivost in souporaba z drugimi 
radiokomunikacijskimi storitvami 

5.1 Priloga 5 k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu 
vsebuje metode in merila za ocenjevanje združljivosti med 
storitvami DVB-T in drugimi storitvami, ki jih je treba 
uporabljati za usklajevanje dodelitev storitev DVB-T in 
drugih primarnih storitev. 

5.2 Potrebna utegne biti sprememba priloge 5, da bi lahko 
upoštevali nadaljnje tehnične raziskave ali praktične 
izkušnje, pridobljene med uvajanjem storitev DVB-T. O 
takšnih spremembah se bo treba sporazumeti v skladu z 
10. členom tega sporazuma. 

5.3 Postopki za usklajevanje storitev DVB-T in drugih 
primarnih storitev so opisani v 4. členu tega sporazuma. 

6. ČLEN 
Pristop k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu 

6.1 Vsaka uprava konference CEPT, ki ni podpisala 
večstrankarskega usklajevalnega sporazuma, lahko pri 
vodilni upravi kadarkoli vloži pristopno izjavo, ta pa o tem 
nemudoma obvesti druge uprave. 

6.2 Vsaka uprava na evropskem radiodifuzijskem območju 
in v državah v neposredni soseščini lahko kadarkoli po 
zasedanju uprav konference CEPT v Chestru 25. julija 
1997 pri vodilni upravi vloži pristopno izjavo, ta pa o tem 
nemudoma obvesti druge uprave. 

6.3 Pristop k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu je 
mogoč le brez pridržka in upošteva načrt ST61, kakršen 
velja ob pristopu. 

6.4 Pristop k večstranskemu usklajevalnemu sporazumu 
začne veljati na dan, ko vodilna uprava prejme listino o 
pristopu. 
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7. ČLEN 
Področje uporabe večstranskega usklajevalnega 

sporazuma 

7.1 , Večstranski usklajevalni sporazum zavezuje uprave 
pogodbenice v njihovih medsebojnih odnosih, ne zavezuje 
pa jih v njihovih odnosih z upravami nepogodbenicami. 

7.2 Če uprava pogodbenica izrazi pridržke glede katerekoli 
določbe tega večstranskega usklajevalnega sporazuma, 
imajo druge pogodbene uprave pravico, da v svojih 
odnosih z upravo, ki je izrazila take pridržke, teh določb 
ne upoštevajo. 

8. ČLEN 
Odpoved večstranskega usklajevalnega sporazuma 

8.1 Vsaka uprava pogodbenica lahko kadarkoli odpove ta 
večstranski usklajevalni sporazum z uradnim obvestilom, 
ki ga pošlje vodilni upravi, ta pa o tem obvesti druge 
uprave pogodbenice. 

8.2 Odpoved začne veljati eno leto, potem ko vodilna uprava 
prejme uradno obvestilo o odpovedi. 

9. ČLEN 
Uradno obvestilo zvezi ITU o tem večstranskem 

usklajevalnem sporazumu 

9. V skladu s št. S6.5 Pravilnika o radiokomunikacijah vodilna 
uprava uradno obvesti generalnega sekretarja zveze ITU 
o sklenitvi in vsebini tega večstranskega usklajevalnega 
sporazuma in mu sporoča podatke o: 

prenehanju veljavnosti tega večstranskega 
usklajevalnega sporazuma; 

vsaki upravi, ki pristopi k temu večstranskemu 
usklajevalnemu sporazumu; 

vsaki upravi, ki odpove ta večstranski usklajevalni 
sporazum. 

10.2 Če se zahtevajo novi ali spremenjeni tehnični podatki, se 
lahko vključijo kot del večstranskega usklajevalnega 
sporazuma po postopku iz 10.3. 

10.3 Novi ali spremenjeni tehnični podatki se lahko pripravijo v 
obliki odločitev odbora ERC, ki jih pripravijo delovne 
skupine odbora ERC in jih ERC odobri v skladu s svojim 
poslovnikom. Določbe iz vseh novih ali spremenjenih 
tehničnih podatkov uporabijo uprave, ki so se zavezale, 
da bodo izvajale skupno odločitev odbora ERC. 

11. ČLEN 
Začetek veljavnosti in trajanje večstranskega 

usklajevalnega sporazuma 

11.1 Ta večstranski usklajevalni sporazum začne veljati 25. 
septembra 1997 ob 00.01 po usklajenem svetovnem času 
(UTC). 

11.2 Ta večstranski usklajevalni sporazum velja, dokler se ne 
razveljavi na zasedanju, na katero so povabljene vse 
uprave pogodbenice. Vodilna uprava skliče tako zasedanje 
na zahtevo vsaj 50 % uprav pogodbenic. Vodilna uprava 
se ob prejemu zahteve ene od uprav pogodbenic 
posvetuje z vsemi upravami pogodbenicami, da ugotovi, 
ali obstaja potrebna večina. 

12. ČLEN 
Primeri, v katerih se zahteva ratifikacija ali potrditev 

12.1 V skladu z ustavnimi predpisi, ki veljajo v njihovih državah, 
lahko posamezne uprave podpišejo ta večstranski 
usklajevalni sporazum samo s pridržkom ratifikacije ali 
potrditve. 

12.2 Listina o ratifikaciji ali potrditvi se hrani pri upravi 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, 
ki uprave pogodbenice uradno obvesti o vsakem 
deponiranju listine o ratifikaciji ali potrditvi. Uprave, ki 
sporazum ratificirajo ali potrdijo, bodo dokončale potreben 
postopek, brž ko bo to mogoče. 

10. ČLEN 
Revizija večstranskega usklajevalnega sporazuma 

10.1 Ta večstranski usklajevalni sporazum se ne sme 
spreminjati, razen na zasedanju, na katero so povabljene 
vse uprave pogodbenice. Vodilna uprava skliče tako 
zasedanje na zahtevo vsaj 50 % uprav pogodbenic. 
Vodilna uprava se ob prejemu zahteve ene od uprav 
pogodbenic posvetuje z vsemi upravami pogodbenicami, 
da ugotovi, ali obstaja potrebna večina. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani predstavniki uprav konference 
CEPT podpisali izvirnike tega večstranskega usklajevalnega 
sporazuma v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, vsaka 
različica pa je verodostojna. Izvirniki se hranijo v arhivu uprave 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, ki pošlj® 
kopijo vsaki upravi pogodbenici. 

Sestavljeno v Chestru 25. julija 1997- 
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1 Opredelitev pokrivanja za DVB-T 

Za pokrivanje s storitvami digitalne televizije je značilen zelo hiter prehod od skoraj 
popolnega do nikakršnega sprejema, zato postane bistveno odločilnejša 
sposobnost opredelitve, katera območja bodo pokrita in katera ne. Vendar se 
kazen za zelo hiter prehod na sistem DVB-T pokaže z rastjo stroškov, če je cilj 
pokrivanja za majhno območje (recimo 100 m krat 100 m) previsoko 
zastavljen. Do tega pride, ker je treba bodisi povečati moči oddajnika bodisi 
poskrbeti za večje število oddajnikov, da bi zagotovili pokrivanje zadnjih nekaj 
odstotkov majhnih območij, ki so najslabše pokrita s storitvami. 

Zato je pokrivanje opredeljeno kot "dobro", kadar je pokritih 95 % lokacij znotraj majhnega 
območja. Podobno je "sprejemljivo" pokrivanje opredeljeno, kadar je pokritih 70 % lokacij 
znotraj majhnega območja. 

Opredelitve niso namenjene opisovanju območja, kjer je pokrivanje doseženo pod pogoji z 
najslabšim delovanjem. Zagotavljajo opis območja, kjer naj bi "dobro" ali "sprejemljivo" 
pokrivanje dosegli pod reprezentativnimi praktičnimi pogoji. 

Upošteva naj se, da bi lahko v danih okoliščinah sprejem izboljšali: 

• z določitvijo boljšega položaja za sprejemno anteno; 

• z uporabo (več)smerne sprejemne antene z večjim dobitkom; 

• z uporabo nizkošumnega antenskega ojačevalnika (pri sprejemu s fiksno anteno). 

1.1 Sprejem s fiksno anteno 

Sprejem s fiksno anteno je opredeljen kot "sprejem, pri katerem se uporablja smema 
sprejemna antena, nameščena na višini strehe". 

Pri izračunu poljske jakosti za sprejem s fiksno anteno se šteje, da je reprezentativna višina 
sprejemne antene 10 m od zemeljskih tal. 

1.2 Sprejem s prenosno anteno 

Sprejem s prenosno anteno je opredeljen kot: 

• razred A (zunanji), ki pomeni sprejem, pri katerem se prenosni sprejemnik s prigrajeno 
ali vgrajeno anteno uporablja zunaj na višini vsaj 1,5 m od zemeljskih tal; 

• razred B (pritličje, notranji prostori), ki pomeni sprejem, pri katerem se prenosni 
sprejemnik s prigrajeno ali vgrajeno anteno uporablja v notranjih prostorih na višini vsaj 
1,5 m od tal v sobah: 

• v pritličju; 

• z oknom na zunanji steni. 
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Sprejem z notranjo prenosno anteno v prvem ali višjem nadstropju se šteje za sprejem razreda 
B z uporabljenimi popravki signalnega nivoja, zdi pa se, da je najpogostejši primer notranji 
sprejem v pritličju. 

1.3 Območje pokrivanja 

Pri opredeljevanju območja pokrivanja se za vsako posamezno okoliščino sprejema uporablja 
pristop na treh nivojih. 

Nivo 1: sprejemna lokacija 

Sprejemna lokacija je najmanjša enota. Sprejemna lokacija velja za pokrito, če je nivo 
želenega signala dovolj visok, da za določen odstotek časa preglasi šum in motnjo. 
Priporočena vrednost je 99 % časa. 

Nivo 2: pokrivanje majhnega območja 

Drugi nivoje "majhno območje" (značilna velikost 100 m krat 100 m). 
Na majhnem območju je prikazan odstotek pokritih lokacij. 

Pokrivanje majhnega območja je opredeljeno kot: 

"dobro", če je na njem pokritih vsaj 95 % sprejemnih lokacij; 

"sprejemljivo", če je na njem pokritih vsaj 70 % lokacij. 

Nivo 3: Območje pokrivanja 

Območje pokrivanja z oddajnikom ali skupino oddajnikov sestavlja vsota posameznih 
majhnih območij, na katerih je dosežen določen odstotek (70 % ali 95 %) pokrivanja. 

Frekvenčni pasovi, ki se uporabljajo za DVB-T 

Frekvenčna pasova za uporabo DVB-T na evropskem radiodifuzijskem območju sta pasova 
od 174 MHz do 230 MHz in od 470 MHz do 862 MHz. Vendar konferenca CEPT meni, daje 
za T-DAB in VHF jedrni pas frekvenčni pas od 216 do 230 MHz. 

1.4 Rastri analognih televizijskih kanalov 

V III. pasu se po vsej Evropi uporabljajo različni rastri televizijskih kanalov. V vzhodni 
Evropi, v Franciji in na Irskem so kanali široki 8 MHz, v drugih državah pa 7 MHz. Poleg 
tega so tu še različni kanalski rastri v državah, ki uporabljajo kanale s širino 7 MHz (npr. 
Italija). To pomeni, da se v pasovih VHF pojavljajo številni primeri prekrivanja kanalov. 

V IV. in V. pasu je raster enega samega kanala 8 MHz z zgornjim in spodnjim robom ter 
slikovnim nosilcem, vsak kanal pa je v vseh evropskih državah enak. Edine razlike so v 
uporabi kanalov na zgornjem koncu V. pasu in pri ločitvi frekvenc med zvokovnimi in 
slikovnimi nosilci. 

2. Model za napovedovanje poljske jakosti 
Kot podlaga se bo za napovedovanje vrednosti poljske jakosti uporabljalo priporočilo ITU- 
R P.370, vendar: 
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• se ne bodo uporabljali nobeni drugi popravki za Ah-vrednosti kot 50 m; 

• se zaradi odsotnosti skupne evropske topografske podatkovne zbirke ne bo uporabljal 
nikakršen popravek kota terenske vidnosti; 

• bi morale napovedi razšiijanja vključevati izračun mešane poti z dogovoijeno mejo med 
kopnim in moijem, izvedeno iz datotek zemljevida mej ITU-R ali iz kakšnega drugega 
primernega vira. 

Na podlagi dvostranskega ali večstranskega sporazuma se lahko uporabljajo natančnejše 
metode napovedovanja razširjanja. Ni potrebno, da takšne metode natančno določi ali imenuje 
konferenca CEPT. 

3 Signalni nivoji za DVB-T 
Zaradi zelo hitrega prehoda od skoraj popolnega do nikakršnega sprejema je nujno, da se na 
veliki večini lokacij doseže najmanjši zahtevani signalni nivo. Ti odstotki so bili določeni na 
95 za "dober" in na 70 za "sprejemljiv" sprejem. Za zagotovitev doseganja najmanjših 
vrednosti za določen odstotek lokacij se lahko ob upoštevanju elementov razširjanja izpeljejo 
ustrezne najmanjše srednje vrednosti signalnih nivojev. Vrednosti se izpeljejo na podlagi 
predvidene vrednosti sprejemnega šuma 7 dB. 

Najmanjše srednje vrednosti za signalne nivoje se izračunajo za: 

• kanale z 8 MHz; za kanale s 7 MHz naj bi od ustreznih rezultatov, navedenih v 
razpredelnicah z najmanjšo srednjo ekvivalentno poljsko jakostjo, odšteli 0,6 dB; 

• tri različne okoliščine sprejemanja: 

• sprejem s fiksno anteno; 

• sprejem s prenosno zunanjo anteno (razred A); 

• sprejem s prenosno notranjo anteno v pritličju (razred B); 

• frekvence, ki veljajo za III., IV. in V. pas: 200, 500 in 800 MHz; 

• reprezentativna razmeija C/N: 2, 8, 14, 20 in 26 dB, vključno z rezervo 3 dB. 

Za te primere se uporabljajo reprezentativne vrednosti C/N. Rezultate za katerokoli izbrano 
različico sistema DVB-T (glej razpredelnico Al.l) je mogoče dobiti z interpolacijo med 
ustreznimi reprezentativnimi vrednostmi. Vrednosti C/N v razpredelnici Al.l ne vključujejo 
nobene rezerve. Značilni rezultati vrednosti C/N iz laboratorijskih preskusov so približno 3 
dB večji od vrednosti, navedenih v razpredelnici Al.l. 

Vse najmanjše srednje ekvivalentne vrednosti poljske jakosti veljajo le za pokrivanje z enim 
samim oddajnikom in ne za enofrekvenčna omrežja. 
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Razpredelnica A 1.1 

Zahtevano razmerje C/N (dB) za nehierarhični prenos, da se doseže BER =2 * 10"4 po 
Viterbijevem dekodirniku za vse kombinacije kodiraih stopenj in vrst modulacije. 

Navedene so tudi čiste bitne hitrosti po Reed-Solomonovem dekodirniku. 

Zahtevano razmerje C/N za 
BER=2 • lO-'po Viterbiju 
(navidezno brez napak po 

Reed-Solomonu*) 

Čista bitna hitrost (Mbit/s) 

Sistem- 
ska 

različica 

Modulacija Kodirna 
stopnja 

Gauss- 
ov 

kanal 

Riceov 
kanal 
(Fi) 

Rayleigh- 

ov kanal 
(Pi) 

D/Tu 
=1/4 

D/Tu 
=1/8 

D/Tu 
=1/16 

D/Tu 
=1/32 

Al QPSK 1/2 3,1 3,6 5,4 4,98 5,53 5,85 6,03 

A2 QPSK 2/3 4,9 5,7 8,4 6,64 7,37 7,81 8,04 

A3 QPSK 3/4 5,9 6.8 10,7 7,46 8,29 8,78 9,05 

A5 QPSK 5/6 6,9 8.0 13,1 8,29 9,22 9,76 10,05 

A7 QPSK 7/8 7,7 8,7 16,3 8,71 9,68 10,25 10,56 

BI 16-QAM 

(Ml") 
1/2 8,8 9,6 11,2 9,95 11,06 11,71 12,06 

B2 16-QAM 2/3 11,1 11,6 14,2 13,27 14,75 15,61 16,09 

B3 16-QAM 3/4 12,5 13,0 16,7 14,93 16,59 17,56 18,10 

B5 16-QAM 5/6 13,5 14,4 19,3 16,59 18,43 19,52 20,11 

B7 16-QAM 7/8 13,9 15,0 22,8 17,42 19,35 20,49 21,11 

C1 64-QAM 

(M2**) 
1/2 14,4 14,7 16,0 14,93 16,59 17,56 18,10 

C2 64-QAM 

(M3**) 
2/3 16,5 17,1 19,3 19,91 22,12 23,42 24,13 

C3 64-QAM 3/4 18,0 18,6 21,7 22,39 24,88 26,35 27,14 

C5 64-QAM 5/6 19,3 20,0 25,3 24,88 27,65 29,27 30,16 

C7 64-QAM 7/8 20,1 21,0 27,9 . 26,13 29,03 30,74 31,67 

Opombi: 

* Navidezno brez napak pomeni manj kot eno nepopravljeno napako na uro v skladu z 
BER = 1 • 10 " ob vnosu demultipleksorja MPEG-2. 
** Sistemske oblike, ki jih je sprejel ITU-R kot reprezentativne za ocene zaščitnih razmerij. 
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Za izračun števila nosilcev in razmerja varovalnega intervala D/Tu se uporabijo oznake iz 
razpredelnice A1.2. Glej tudi razpredelnico A3.2 (struktura podatkovne zbirke digitalnega 
televizijskega oddajnika). 

Razpredelnica A1.2 

Oznaka Število nosilcev Razmerje varovalnega 
intervala 

A 2k 1/32 

B 2k 1/16 

C 2k 1/8 

D 2k 1/4 

E 8k 1/32 

F 8k 1/16 

G 8k 1/8 

H 8k 1/4 

3.1 Spreminjanje lokacije sprejetega signala 

Na majhnem območju, npr. 100 m krat 100 m, bo spreminjanje sprejetega signalnega nivoja z 
lokacijo bolj ali manj naključno, kar je posledica nepravilnosti terena. Za statistiko tega 
spreminjanja je značilna logaritemsko-normalna porazdelitev. 

Za izračun lokacijskega korekcijskega faktorja Q, ki se uporablja, kadar je treba razen 50 % 
lokacij upoštevati vse druge lokacije, se predpostavlja logaritemsko-normalna porazdelitev 
sprejetega signala. 

Lokacijski korekcijski faktor se lahko izračuna s formulo: 
C| = n • a [dB] 

kjer je: 
/i razdelilni faktor, ki je 0,52 za 70 % in 1,64 za 95 %; 

a standardni odklon. 
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3.2 Izračun najmanjše srednje ekvivalentne poljske jakosti 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost se lahko izračuna z uporabo naslednjih formul: 

P„ = F + 10 logio (k T0 B) 

P s min = C/N + P„ 
Aa = G + 10 logio (1,64 X2/47t) 

O min = Ps min - Aa + Lf za sprejem s fiksno anteno 
^min = Ps min - Aa za sprejem s premično anteno 
Emin = Omin + 120 + 10 logio (12071) 

= 3>min + 145,8 
Emed = Emin + Pmmn + Ci za sprejem s fiksno anteno 
Emed = Emin + Pmmn + Q + Lh za sprejem s premično zunanjo anteno 
Emed = Emin + Pmmn + C| + Lh + Lb za sprejem s premično notranjo anteno 

kjer so: 

Pn vhodna šumna moč sprejemnika [dBW] 

F šumno število sprejemnika [dB] 

k Boltzmannova konstanta (k = 1,38 • 10"23 [Ws/K]) 

T0 absolutna temperatura (T0 = 290 [K]) 

B šumna pasovna širina sprejemnika (B = 7,61 • 106 [Hz]) 

Ps min najmanjša vhodna moč sprejemnika [dBW] 

C/N RF-razmerje signal/šum na vhodu sprejemnika, ki ga zahteva sistem [dB] 

Aa dejanska odprtina antene [dBm2] 

G dobitek antene glede na polvalni dipol [dB] 

X valovna dolžina signala [m] 

O min najmanjša gostota močnostnega toka na sprejemni strani [dBW/m2] 

Lf izguba na dovajalnem vodu [dB] 

Emin najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani [dB|0.V/m] 

Emed najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost, načrtovalna vrednost [dBjiV/m] 

Pmmn dovoljeni umetni šum [dB] 

Q lokacijski korekcijski faktor [dB] 

Lh izguba zaradi višine (od 10 m do 1,5 m od tal) [dB] 

Lb izguba zaradi zgradb [dB] 

3.3 Sprejem s fiksno anteno 

3.3.1 Spreminjanje signalnega nivoja 

Meritve digitalnih signalov so pokazale, da bo standardni odklon porazdelitve znašal okrog 
5,5 dB. Nekoliko bo odvisen od okolja, ki obkroža sprejemno lokacijo, na primer pri sprejemu 
s premično anteno. Za standardni odklon za analogne televizijske kanale, ki motijo DVB-T, se 
šteje tudi 5,5 dB. 

3.3.2 Antene za fiksni sprejem 

Diagrami antene (smemost), ki naj bi se uporabljali za načrtovanje DVB-T, so navedeni v 
Priporočilu ITU-R BT.419. Dobitki amen (glede na polvalni dipol), ki se uporabljajo pri 
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izpeljavi vrednosti najmanjših srednjih želenih signalnih nivojev, so navedeni v razpredelnici 
A1.3: 

Razpredelnica A 1.3' 

200 MHz 500 MHz 800 MHz 
7 dB 10 dB 12 dB 

Te vrednosti veljajo za resnične najmanjše vrednosti. 

Znotraj IV. in V. pasu se spreminjanje dobitka antene s frekvenco lahko upošteva z dodano 
empirično korekcijo: 

Corr. = 10 logio (Fa/Fr) [dB] 

kjer je: 
Fa dejanska upoštevana frekvenca; 
Fr zgoraj navedena ustrezna referenčna frekvenca. 

S tem povezane izgube na dovajalnem vodu, ki se uporabljajo pri izpeljavi želenih najmanjših 
signalnih nivojev, so navedene v razpredelnici A 1.4: 

Razpredelnica A 1.4 

200 MHz 500 MHz 800 MHz 
2 dB 3 dB 5 dB 

3.3.3 Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 

V naslednjih razpredelnicah je navedena najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost za 
70 % in 95 % lokacijske verjetnosti v IH., IV. in V. pasu. 

Znotraj IV. in V. pasu se spreminjanje najmanjše srednje ekvivalentne poljske jakosti s 
frekvenco lahko upošteva z dodano empirično korekcijo: 

Corr. = 20 logio (FA/FR) [dB] 

kjer je: 
Fa dejanska upoštevana frekvenca; 
Fr ustrezna referenčna frekvenca, navedena v razpredelnici. 
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Razpredelnica A1.5 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v III. pasu 
za sprejem s fiksno anteno 

Frekvenca f [MHz] 200 
Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika, 75 0. U,™, [dBmV] 13 19 25 31 37 

Izgube na dovajalnem vodu U [dB] 2 
Dobitek antene glede na polvalni dipol Gd [dB] 7 
Dejanska odprtina antene A, [dBm"] 1.7 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E« [dBmV/m] 20 26 32 38 44 
Dovoljeni umetni šum P™, [dB] I 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ct [dB] 2.9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij Ew [dBmV/m] 24 30 36 42 48 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 % časa in 50 % lokacij E^j [dBmV/m] 30 36 42 48 54 

Za kanale s širino 7 MHz je treba od napetosti vhodnega signala in vrednosti poljske jakosti, 
navedenih v razpredelnici A 1.5, odšteti 0,6 dB. 

Razpredelnica A1.6 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v IV. pasu 
za sprejem s fiksno anteno 

Frekvenca f [MHz] 500 
Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika. 75 fi U, ™ [dBmV] 13 19 25 31 37 

Izgube na dovajalnem vodu U [dB] 3 
Dobitek antene glede na polvalni dipol Gd [dB] 10 
Dejanska odprtina antene A, [dBm-] -3,3 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™, (dBmV/m) 26 32 38 44 50 
Dovoljeni umetni šum P™«, [dB] 0 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor G [dB] 2,9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij E™i [dBmV/m] 29 35 41 47 53 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor G [dB] 9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 "h časa in 50 % lokacij Emd [dBmV/m] 35 41 47 53 59 

9 
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Razpredelnica A1.7 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v V. pasu 
za sprejem s fiksno anteno 

Frekvenca f [MHz] 800 

Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika. 75 U> ™ [dBmV] 13 19 25 31 37 

Izgube na dovajalnem vodu U [dB] 5 

Dobitek antene glede na polvalni dipol Gd [dB] 12 

Dejanska odprtina antene A, [dBm'] -5.4 

Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™ [dBmV/m] 30 36 42 48 54 

Dovoljeni umetni šum Pmm [dB] 0 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 2.9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij E^i [dBmV/m] 33 39 45 51 57 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij E™, [dBmV/m] 39 45 51 57 63 

3.4 Sprejem s prenosno anteno 

3.4.1 Splošno 

Pogoji za sprejem s prenosno anteno se razlikujejo od pogojev za sprejem s fiksno anteno po: 

• tem, da ni dobitka in smemosti sprejemne antene; 

• zmanjšani izgubi na dovajalnem vodu; 

• na splošno manjši višini sprejema; 

• izgubi zaradi zgradb pri notranjem sprejemu. 

Domneva se, da imata prenosni sprejemnik in sprejemnik za fiksni sprejem enako šumno 
vrednost sprejemnika, to je 7 dB. 

3.4.2 Antene za prenosni sprejem 

Domneva se, da je antena prenosnega sprejemnika vsesmema in da je dobitek (glede na )J2- 
dipol) 0 dB za UHF-anteno in -2,2 dB za VHF-anteno. Pri prenosnem sprejemniku lahko 
predvidevamo, da bo izguba na dovajalnem vodu v vseh pasovih 0 dB. 

Na splošno pri tej vrsti prenosne sprejemne antene ni pričakovati nikakršne polarizacijske 
diskriminacije. 
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3.4.3 Spreminjanje signalnega nivoja 

Spremembe poljske jakosti lahko razdelimo na makro in mikro spremembe. Mikro 
spremembe veljajo za območja z dimenzijami v redu velikosti valovne dolžine in jih navadno 
povzročajo večstranski odboji s sosednjih objektov. Ker-lahko položaj sprejemne antene za 
prenosni sprejem optimiziramo v redu velikosti valovne dolžine, mikro spremembe ne bodo 
bistveno vplivale na načrtovanje. 

Makro spremembe veljajo za območja z linearnimi dimenzijami od 10 m do 100 m ali več in 
jih povzročajo predvsem senčenje in večstranski odboji s sosednjih objektov. Makro 
spremembe poljske jakosti so izredno pomembne za ocenjevanje pokrivanja. Na splošno se 
zahteva visok ciljni odstotek za pokrivanje, da se nadomesti hitra pogostost odpovedi signalov 
digitalne televizije. 

3.4.3.1 Makro spremembe na zunanjih lokacijah 

Priporočilo ITU-R P.370 navaja standardni odklon za širokopasovne signale 5,5 dB. Ta 
vrednost se tu uporablja za določanje lokacijskega spreminjanja na zunanjih lokacijah. 

To lokacijsko spreminjanje za makro spremembe je navedeno v razpredelnici Al.8: 

Razpredelnica A1.8 

Cilj pokrivanja Lokacijsko 
spreminjanje 

>95% 9 dB 
>70% 2,9 dB 

3.4.4 Izguba višine za sprejeti signal 

Za sprejem s prenosno anteno višina antene 10 m od zemeljskih tal, ki se navadno uporablja 
za načrtovanje, ni realna, zato je treba uporabiti korekcijski faktor, ki temelji na sprejemni 
anteni blizu tal pritličja. Zato se predvideva višina sprejemne antene 1,5 m od zemeljskih tal 
(zunaj) ali od tal (v zgradbi). 

Pri metodi napovedovanja razširjanja iz Priporočila ITU-R P.370 se uporablja sprejemna 
višina 10 m. Za popravek napovedanih vrednosti za sprejemno višino 1,5 m od zemeljskih tal 
je bil uveden faktor, ki se imenuje "izguba višine". Pri UHF se uporablja izguba višine 12 dB, 
ki temelji na meritvah na Nizozemskem. Za VHF pa se uporablja izguba višine 10 dB iz 
Priporočila ITU-R 1203. 

3.4.5 Izguba sprejetega signala zaradi zgradb 

3.4.5.1 Opredelitev 

Povprečna izguba zaradi zgradb je razlika v dB med povprečno poljsko jakostjo v zgradbi na 
dani višini od zemeljskih tal in povprečno poljsko jakostjo zunaj iste zgradbe na enaki višini 
od zemeljskih tal. Pričakovati je treba velike izgube zaradi zgradb. 
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3.4.5.2 Vrednosti izgub zaradi zgradb 

Rezultati meritev, opravljenih na VHF v Veliki Britaniji zaradi proučevanja sprejema signala 
T-DAB v hiši, so navedeni v Priporočilu ITU-R 1203. Rezultati kažejo na srednjo vrednost 
izgube zaradi zgradb 8 dB s standardnim odklonom 3 dB. • 

Za UHF so bile meritve opravljene na Nizozemskem in v Veliki Britaniji. Na podlagi teh 
rezultatov je izguba zaradi zgradb za načrtovanje navedena v razpredelnici Al.9. 

Razpredelnica A1.9 

Izguba zaradi zgradb 

Pas Sredn ja vrednost Standardni odklon 

VHF 8 dB 3 dB 

UHF 7 dB 6 dB 

3.4.5.3 Notranja lokacijska razdelitev 

Faktor spreminjanja na notranjih lokacijah je rezultat, sestavljen iz zunanje spremembe in 
faktorja spreminjanja slabljenja zaradi zgradb. Pričakuje se, da te razporeditve niso v 
medsebojni odvisnosti. Standardni odklon razporeditve notranje poljske jakosti se zato lahko 
izračuna z uporabo korena vsote kvadratov posameznih standardnih odklonov. Pri VHF, kjer 
je makrostandardni odklon 5,5 dB oziroma 3 dB, znaša sestavljena vrednost 6,3 dB. Pri UHF, 
kjer je makrostandardni odklon 5,5 dB oziroma 6 dB, znaša sestavljena vrednost 8,1 dB. 

Za načrtovanje je lokacijsko spreminjanje pri notranjih lokacijah navedeno v razpredelnici 
Al.10. 

Razpredelnica A 1.10 

Notranje lokacijsko spreminjanje 

Cilj pokrivanja VHF UHF 

>95 % 10 dB 14 dB 

>70% 3 dB 4 dB 

3.4.6 Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 

V razpredelnicah v nadaljevanju je navedena najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost za 
lokacijsko verjetnosti 70 % in 95 % v III., IV. in V. pasu. 
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Razpredelnica Al.ll 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v III. pasu 
za sprejem s prenosno zunanjo anteno (razred A) 

Frekvenca f [MHz] 200 
Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjža ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika. 75 Q Utmn [dBmV] 13 19 25 31 37 
Dobitek antene glede na polvalni dipol Go [dB] -2.2 
Dejanska odprtina antene A, [dBm"] -7.5 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™, [dBm V/m) 27 33 39 451 51 
Dovoljeni umetni šum P™™ [dB] 1 
Izguba zaradi višine U [dB] 10 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 2.9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij [dBmV/m] 41 47 53 59 65 

Lokacijska verjetnost; 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 ra od tal, 50 % časa in 50 % lokacij [dBmV/m] 47 53 59 65 71 

Za kanale širine 7 MHz je treba od napetosti vhodnega signala in vrednosti poljske jakosti, ki 
so navedene v razpredelnici Al.ll, odšteti 0,6 dB. 

Razpredelnica Al.12 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v IV. pasu 
za sprejem s prenosno zunanjo anteno (razred A) 

Frekvenca f [MHz] 500 
Najmanjše razmerje C/N, ld ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika. 75 Q U,„«, [dBmV] 13 19 25 31 37 
Dobitek antene glede na polvalni dipol Gd [dB] 0 
Dejanska odprtina antene A, [dBm'] -13.3 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™, [dBmV/m] 33 39 45 51 57 
Dovoljeni umetni šum P„n, [dB] 0 
Izguba zaradi višine U [dB] 12 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor Cic [dB] 2.9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij Emd (dBrnV/m) 48 54 60 66 72 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor C* [dB] 9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 % časa in 50 % lokacij E™i [dBmV/m] 54 60 66 72 78 
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Razpredelnica A1.13 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v V. pasu 
za sprejem s prenosno zunanjo anteno (razred A) 

Frekvenca f [MHz] 800 
Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika, 75 Q Ulr—1 [dBmV] 13 19 25 31 37 

Dobitek antene glede na polvalni dipol Go [dB] 0 
Dejanska odprtina antene A, [dBm'] -17,4 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™ [dBmV/m] 37 43 49 55 61 

Dovoljeni umetni šum P™» [dB] 0 
Izguba zaradi višine U [dB] 12 

Lokacijska verjetnost; 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor O [dB] 2.9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 

64 76 pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij E™d [dBmV/m] 52 58 70 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 9 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 % časa in 50 % lokacij E„i [dBmV/m) 58 64 70 76 82 
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Razpredelnica A1.14 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v III. pasu 
za sprejem s prenosno notranjo anteno vjpritličju (razred B) 

Frekvenca f [MHz] 200 
Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 
Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika. 75 Q U, „„ [dBmV] 13 19 25 31 37 
Dobitek antene glede na polvalni dipot Gd [dB] -2.2 
Dejanska odprtina antene A, [dBm2] -7.5 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™, [dBmV/m] 27 33 39 45 51 
Dovoljeni umetni šum [dB] 1 
Izguba zaradi višine U [dB] 10 
Izguba zaradi zgradb Le [dB] 8 

Lokacijska ver jetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 3 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal. 50 % časa in 50 % lokacij [dBmV/m] 49 55 61 67 73 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 10 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 % časa in 50 % lokacij E,^ [dBmV/m] 56 62 68 74 80 

Opomba: Vrednosti najmanjše srednje ekvivalentne poljske jakosti pri 10 m od tal za 50 % 
časa in 50 % lokacij po ocenah znašajo: 

• 5 dB manj od prikazanih vrednosti, če se zahteva sprejem v prostorih v prvem 
nadstropju; 

• 10 dB manj od prikazanih vrednosti, če se zahteva sprejem v prostorih, ki so v 
višjih nadstropjih. 

Za kanale širine 7 MHz je treba od napetosti vhodnega signala in vrednosti poljske jakosti, ki 
so navedene v razpredelnici Al. 14, odšteti 0,6 dB. 
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Razpredelnica A1.15 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v IV. pasu 
za sprejem s prenosno notranjo anteno v pritličju (razred B) 

Frekvenca f [MHz] 500 

Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 

Najmanjša ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika. 75 0 Ut mm [dBmV] 13 19 25 31 37 

Dobitek antene glede na polvalni dipol Gd [dB] 0 

Dejanska odprtina antene A, [dBm-] -13,3 

Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™, [dBm V/m] 33) 39 45 51 57 

Dovoljeni umetni šum P™™. [dB] 0 

Izguba zaradi višine U [dB] 12 

Izguba zaradi zgradb U [dB] 7 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor G [dB] 4 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 

56 62 68 74 80 

Lokacijska verjetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 14 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 

66 72 78 84 90 

Opomba: Vrednosti najmanjše srednje ekvivalentne poljske jakosti pri 10 m od tal za 50 % 
časa in 50 % lokacij po ocenah znašajo: 

• 6 dB manj od prikazanih vrednosti, če se sprejem zahteva v prostorih v prvem 
nadstropju; 

• 12 dB manj od prikazanih vrednosti, če se sprejem zahteva v prostorih, ki so v 
višjih nadstropjih. 
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Razpredelnica Al.16 

Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost v V. pasu 
za sprejem s prenosno notranjo anteno v pritličju (razred B) 

Frekvenca f [MHz] 800 
Najmanjše razmerje C/N, ki ga zahteva sistem [dB] 2 8 14 20 26 
NajmanjSa ekvivalentna vhodna napetost sprejemnika, 75 Q U,™, [dBmV] 13 19 25 31 37 
Dobitek antene glede na polvalni dipol Gd [dB] 0 
Dejanska odprtina antene A, [dBnr] -17,4 
Najmanjša ekvivalentna poljska jakost na sprejemni strani E™ [dBmV/m] 37 43 49 55 61 
Dovoljeni umetni šum [dB] 0 
Izguba zaradi višine L* [dB] 12 
Izguba zaradi zgradb L» [dB] 7 

Lokacijska verjetnost: 70 % 

Lokacijski korekcijski faktor Q [dB] 4 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 % časa in 50 % lokacij E™j [dBmV/m] 60 66 72 78 84 

Lokaci jska ver jetnost: 95 % 

Lokacijski korekcijski faktor Ci [dB] 14 
Najmanjša srednja ekvivalentna poljska jakost 
pri 10 m od tal, 50 % časa in 50 % lokacij E™i [dBmV/m| 70 76 82 88 94 

Opomba: Vrednosti najmanjše srednje ekvivalentne poljske jakosti pri 10 m od tal za 50 % 
časa in 50 % lokacij po ocenah znašajo: 

• 6 dB manj od prikazanih vrednosti, če se sprejem zahteva v prostorih v prvem 
nadstropju; 

• 12 dB manj od prikazanih vrednosti, če se sprejem zahteva v prostorih, ki so v 
višjih nadstropjih. 

4 Zaščitna razmerja 
Referenčna moč za določanje zaščitnega razmeija je: 

• za DVB-T povprečna signalna moč (ogrevanje) signala COFDM, izmerjena v 
pasovni širini sistema; 

• za analogno televizijo na splošno moč rms za radiofrekvenčni slikovni signal na 
temenu sinhronizacijskega impulza, pri SECAM L pa na temenskem nivoju bele 
barve. 

Zaščitna razmerja, ki ustrezajo danemu motenju, se določajo brez šuma ali drugega motenja 
pri ustrezni ciljni kakovosti in so izražena v dB. 

Za želeni signal DVB-T se zahtevana zaščitna razmerja izmerijo po možnosti za BER 2 • 10*4 
po dekodiranju po Viterbiju, ki ustreza BER < I • 10 11 na vhodu demultipleksoija MPEG-2 in 
približno eni nepopravljeni napaki na uro. Če pa je želeni signal digitalni signal, veljajo vse 
vrednosti zaščitnega razmeija tako za troposfersko kot za trajno motenje. 
Za želene analogne televizijske signale se troposfersko motenje določa za 3. stopnjo 
kakovosti, stalno motenje pa za 4. stopnjo kakovosti. 
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Pri sosednjih kanalih in prekrivajočih se kanalih so vrednosti zaščitnega razmeija odvisne od 
slabljenja zunaj kanalskega spektra 40 dB. Ta vrednost 40 dB se uporablja samo za meritve 
zaščitnega razmeija in se ne priporoča za prave oddajnike DVB-T. 

Referenčna listina ITU je priporočilo ITU-R: Merila načrtovanja za prizemne digitalne 
televizijske storitve v televizijskih pasovih VHF/UHF (trenutna oznaka priporočila je ITU- 
R.XYZ). 

4.1 DVB-T, ki ga moti DVB-T 

V razpredelnici Al. 17 so navedena zaščitna razmerja med sosednjimi kanali (zaokrožena na 
najbližje celo število), dobljena z meritvami ali spodaj opisano ekstrapolacijsko metodo. 

Razpredelnica Al.17 

Medkanalska zaščitna razmerja (dB) za DVB-T, ki ga moti DVB-T 

Način ITU Modulacija Kodirna 
stopnja 

PR* 
Gaussov 

PR** 
Riceov 

PR** 
Rayleighov 

QPSK 1/2 5 7 8 

Ml 16-QAM 1/2 13 14 

16-QAM 3/4 14 16 20 

M2 64-QAM 1/2 18 19 

M3 64-QAM 2/3 19 20 22 

* Rezultati meritev, zanka IF, način 2K. 
** Ekstrapolirani rezultat. 

Zaščitna razmeija za različne oblike in za različne vrste kanalov (na primer Gaussov, Riceov 
ali Rayleighov) se lahko izpeljejo iz zahtevanih razmerij C/N, ki so navedena v razpredelnici 
Al.l, če se prišteje sistemska izguba Ai v vrednosti 3 dB. Za sprejem s fiksno in prenosno 
anteno naj se prevzamejo vrednosti, ki ustrezajo Riceovemu oziroma Rayleighovemu kanalu. 

Za motenje sosednjega in slikovnega kanala se predvideva, da je zaščitno razmerje -40 dB 
primerna vrednost zaradi pomanjkanja podatkov. 

Za prekrivajoče se kanale se zaščitno razmetje ob pomanjkanju meritvenih podatkov 
ekstrapolira iz vrednosti medkanalskega razmerja, kot sledi: 

PR = PR(CCI) + 10 logio (BO/BW) 

PR(CCI) je medkanalsko razmeije 

BO je pasovna širina (v MHz), kjer se oba signala DVB-T prekrivata 

BW je pasovna širina (v MHz) želenega signala 

PR = —40 dB naj se uporabi, kadar je rezultat formule PR < -40 dB 

4.2 DVB-T, ki ga moti analogna televizija 

Zaščitna razmeija za želene signale DVB-T veljajo tako za stalno kot za troposfersko 
motenje. 
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V vseh razpredelnicah se uporabljajo tako imenovani nekrmiljeni frekvenčni pogoji. Pri 
uvajanju natančno krmiljenih frekvenčnih odmikov med analognimi in digitalnimi signali so 
bila izmeijena pomembna nižja medkanalska razmerja signal/motnja. Z natančno krmiljenim 
frekvenčnim položajem se lahko dosežejo manjše zaščitne vrednosti. Potrebna so nadaljnja 
proučevanja o uporabi krmiljenega odmika za DVB-T. 

4.2.1 Medkanalska zaščitna razmerja 

V skladu z razpoložljivimi meritvami veljajo enake vrednosti zaščitnih razmerij tudi za načina 
2k in 8k. 

Razpredelnica Al.18 

Medkanalska zaščitna razmerja (dB) za sistema DVB-T širine7 MHz in 8 MHz, ki ju 
motita analogna televizija in CW (nekrmiljeno frekvenčno stanje) 

Zaščitno razmerje 

Konstelacija QPSK 16QAM 64 QAM 

Kodirna stopnja 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

Način ITU Ml M2 M3 
CW in 

PAL/SECAM 
s teletekstom in 

zvokovnimi 
nosilci 

-12 -8 -5 2 6 -8 -4 0 9 16 -3 4 10 17 24 

Vrednosti PAL/SECAM veljajo za vse oblike zvokovnih nosilcev, ki se uporabljajo v Evropi 
in so: 

MONO FM z enim zvokovnim nosilcem na -10 dB glede na slikovni nosilec; 

DUAL FM in FM + NICAM z dvema zvokovnima nosilcema na ravni -13 dB in -20 dB; 

AM + NICAM z dvema zvokovnima nosilcema na -10 dB oziroma -27dB. 

Vrednosti iz te razpredelnice zajemajo podatke, ki so trenutno znani o sistemih DVB-T in so 
izpeljani iz omejenega števila meritev predvsem s sistemi 2k. Na splošno se je mogoče zanesti 
na to, da se končni rezultati ne bodo razlikovali za več kot 3 dB. 

Referenčni pogoji za usklajevanje so navedeni v 8. razdelku priloge 1. 
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4.2.2 Spodnji sosednji kanal (n -1) 

Razpredelnica A1.19 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T, ki ga moti analogna televizija na spodnjem 
sosednjem kanalu (n - 1) 

Želeni signal Moteči signal 

Sistem BW Način PALB PAL G, BI PALI 
PAL 
D, K 

SECAM L SECAM 
D, K 

DVB-T 8 MHz 

Ml -43 

M2 -38 

M3 -34 

DVB-T 7 MHz 

Ml -43 

M2 -40 

M3 -37 

4.2.3 Zgornji sosednji kanal (n + !)• 

Razpredelnica A1.20 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T, ki ga moti analogna televizija na zgornjem 
sosednjem kanalu (n + 1) 

Želeni signal Moteči signal 

Sistem BW Način PALB 
PAL 
BI, G PALI 

PAL 
D, K 

SECAM L 
SECAM 

D, K 

DVB-T 8 MHz 

Ml -46 

M2 -40 

M3 -38 

DVB-T 7 MHz 

Ml -43 

M2 -38 

M3 -36 
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4.2.4 Slikovni kanal 

Razpredelnica A1.21 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T, ki ga moti analogna televizija na slikovnem 
kanalu 

Želeni kanal Moteči kanal 

Sistem BW Način PAL B PAL G, BI PALI PAL 
D,K 

SECAM 
L 

SECAM 
D,K 

DVB-T 8 MHz 

Ml -58 

M2 -50 

M3 -46 

Opomba: Zaščitna razmerja v tej razpredelnici bodo odvisna od vmesne frekvence sprejemnika. 

4.2.5 Prekrivajoči se kanali* 

Frekvenčna razlika Af je frekvenca slikovnega nosilca analognega televizijskega signala 
minus središčna frekvenca signala DVB-T. 

Razpredelnica Al.22 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T širine 8 MHz, ki ga moti prekrivajoči PAL B 

DVB-T 8 MHz (ITU-M3,64 QAM stopnja 2/3) 

Af (MHz) -9,75 -9,25 -8,75 -8,25 -6,75 -3,95 -3,75 -2,75 -0,75 2,25 3,25 4,75 5,25 

-29 -36 PR -37 -14 -8 -4 -2 1 4 4 4 2 -1 

Razpredelnica A1.23 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T širine 7 MHz, ki ga moti prekrivajoči PAL BI, D 

DVB-T 7 MHz (1TU-M3,64 QAM stopnja 2/3) 

Af (MHz) 
za BI 

-9,25 -8,75 -8,25 -7,75 -6,25 -3,45 -3,25 -2,25 -1,25 -1,75 2,75 4,25 4,75 

Af (MHz) 
za D 

-10,25 -9,75 -9,25 -8,75 -7,25 -3,45 -3,25 -2,25 -1,25 -1,75 2,75 4,25 4,75 

PR -37 -14 -8 -4 _2 1 4 4 4 2 -1 -29 -36 

* Vrednosti zaščitnega razmerja pri prekrivajočih se kanalih so začasne in jih bo treba potrditi v sektorju 1TU-R. 
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4.3 Analogna televizija, ki jo moti signal DVB-T 

Navedene vrednosti za zaščitno razmeije veljajo za motnjo, ki jo ustvarja en sam vir. V tem 
razdelku veljajo zaščitna razmeija za želeni analogni signal, ki ga moti neželeni digitalni 
signal, samo za motnjo slikovnih in barvnih kanalov, tj. brez zvokovnih kanalov. 

Troposferska motnja ustreza 3. degradacijski stopnji, to pomeni, daje sprejemljiva za majhen 
časovni odstotek (med 1 % in 10 %). Stalna motnja ustreza 4. degradacijski stopnji, kar 
pomeni, daje sprejemljiva za 50 % časa. 

Meritve zaščitnega razmerja za želene analogne televizijske signale naj se opravljajo z 
uporabo metode, ki je opisana v PRILOGI Priporočila ITU-R XYZ. Kadar gre za sosednji 
kanal, ima digitalna motnja signala DVB-T podoben učinek na Gaussov šum enake moči v 
pasovni širini sprejemnika. 

4.3.1 Medkanalska zaščitna razmerja 

Razpredelnica A 1.24 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti signal DVB-T širine 
8 MHz 

Želeni analogni sistem Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

P AL B, BI, G, D, K 34 40 

PALI 37 41 

SECAML 37 42 

SECAM D. K 35 41 

Te številke so iz Priporočila ITU-R XYZ in se lahko dopolnijo na podlagi novih meritev. Referenčni 
pogoji za usklajevanje so navedeni v 9. razdelku priloge 1. 

Razpredelnica A 1.25 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti signal DVB-T širine 7 
MHz 

Želeni analogni sistem Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

PALB 35 41 

Te številke so iz Priporočila ITU-R XYZ in se lahko dopolnijo na podlagi novih meritev. Referenčni 
pogoji za usklajevanje so navedeni v 9. razdelku priloge 1. 

^ iunij 2005 63 poročevalec, št. 37 



4.3.2 Spodnji sosednji kanal (n -1) 

Razpredelnica A 1.26 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti spodnji sosednji kanal 
DVB-T širine 8 MHz 

Želeni analogni sistem Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

PALB1.G, D, K -7 -4 

PALI -8 -4 

SECAM L -9 -7 

SECAM D. K -5 -1 

Razpredelnica A1.27 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti spodnji sosednji kanal 
DVB-T širine 7 MHz 

Želeni analogni sistem Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

PALB -11 -4 

4.3.3 Zgornji sosednji kanal (n + 1) 

Razpredelnica A1.28 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti zgornji sosednji kanal 
DVB-T širine 8 MHz 

Želeni analogni sistem Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

PAL BI, G -9 -7 

PALI -10 -6 

SECAM L -1 -1 

SECAM D, K -8 -5 

PAL D. K 
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Razpredelnica A 1.29 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti zgornji sosednji kanal 
DVB-T širine 7 MHz 

Želeni analogni sistem Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

PALB -5 -3 

4.3.4 Slikovni kanal 

Razpredelnica A1.30 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni slikovni signal, ki ga moti slikovni kanal DVB-T 
širine 8 MHz 

Želeni analogni sistem Neželeni kanal DVB-T Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

P AL BI, G n + 9 -19 -15 

PALI n + 9 

SECAML n-9 -25 -22 

SECAM D, K n + 8 -16 -11 

SECAM D, K n + 9 -16 -11 

PALD.K n + 8 

P AL D, K n + 9 
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4.3.5 Prekrivajoči se kanali* 

Razpredelnica A 1.31 

Zaščitna razmerja (dB) za slikovni signal PAL BI, D, ki ga moti prekrivajoči kanal 
DVB-T širine 7 MHz 

Frekvenčna razlika (MHz) med signaloma 
DVB-T in PAL 

Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

Središčna frekvenca signala DVB-T minus frekvenca 
slikovnega nosilca analognega televizijskega signala 

-7,75 -13 -8 

-4,75 
kanal n -1 

-10 -4 

-4,25 -4 2 

-3,75 14 21 

-3,25 25 32 

-2,75 31 37 

-1,75 34 41 

-0,75 35 41 

2,25 
sosednji kanal n 

35 41 

4,25 35 41 

5,25 32 38 

7,25 25 34 

7,75 20 29 

8,25 6 13 

8,75 -5 -2 

9,25 
kanal n + 1 

-7 -4 

12,25 -9 -3 

* Vrednosti zaščitnega razmerja pri prekrivajočih se kanalih so začasne in jih bo treba potrditi v sektorju ITU-R. 
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Razpredelnica A 1.32 

Zaščitna razmerja (dB) za slikovni signal PAL B, ki ga moti prekrivajoči se kanal D VB 
T širine 8 MHz 

Frekvenčna razlika (MHz) med signaloma 
DVB-T in PAL 

Troposferska 
motnja 

Stalna motnja 

Središčna frekvenca signala DVB-T minus frekvenca 
slikovnega nosilca analognega televizijskega signala 

-7,25 -11 -6 

-5,25 -10 -1 

-3,75 13 20 

-3,25 24 31 

-2,75 30 36 

-2,25 33 40 

-125 34 40 

-0,25 34 40 

2,75 
sosednji kanal n 

34 40 

4,75 34 40 

5,75 33 39 

7,75 27 35 

8,25 24 33 

8,75 19 28 

9,25 5 12 

10,75 -5 -3 

12,75 -7 -2 

Ta razpredelnica je izpeljana iz razpredelnice A 1.31 in velja za neželeni moteči signal DVB-T na 
7 MHz 
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4.4 Zvokovni signali, ki so povezani z analogno televizijo in jih moti signal DVB-T 

V tem razdelku vse navedene vrednosti veljajo za nivo želenega zvokovnega nosilca. 

Referenčna razmerja signal/šum (S/N, medtemensko utežena) za analogne zvokovne signale 
znašajo: 

• 40 dB za troposfersko motnjo (približki do 3. degradacijske stopnje), 

• 48 dB za stalno motnjo (približki do 4. degradacijske stopnje). 

Referenčne stopnje bitne napake za digitalne zvokovne signale NICAM znašajo: 

_4 
• 1*10 za troposfersko motnjo (približki do 3. degradacijske stopnje), 

• 1 ■ IO"5 za stalno motnjo (približki do 4. degradacijske stopnje). 

Pri prenosu po dvozvokovnem nosilcu je treba vsak dvozvokovni signal obravnavati ločeno. 

Razpredelnica A 1.33 

Zaščitna razmerja (dB) za zvokovni signal, ki je povezan z analogno televizijo in ga moti 
signal DVB-T 

Zaščitno razmerje v dB Moteči signal 

Želeni zvokovni signal DVB-T 
7 MHz 

DVB-T 
8 MHz 

FM Troposferska 6 5 

Stalna 16 15 

AM Troposferska 

Stalna 

NICAM 

Sistem B, BI, G 

Troposferska 

Stalna 

NICAM 

Sistem L 

Troposferska 

Stalna 

NICAM 

Sistem I 

Troposferska 

Stalna 

Frekvenčno ločevanje med želenim zvokovnim nosilcem in središčno frekvenco signala DVB-T je 0 kHz. 
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Razpredelnica A1.34 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni televizijski zvokovni signal FM, ki ga moti signal 
DVB-T širine 8 MHz 

DVB-T 8 MHz (frekvenčna razlika Af je središčna frekvenca signala DVB-T minus središčna 
frekvenca zvokovnega signala FM v MHz) 

Frekvenčna 
razlika Af 

-5* -4,2* -4 -3,5 0 3,5 4 4,2 4,5 

Troposferska 
motnja 

-1 -1 4 5 5 4 2 -18 -33 

Stalna 
motnja 

8 8 13 15 15 14 11 -12 -28 

* Zahtevano višjo zaščito na nižjih frekvencah povzročajo mednosilčna popačenja slikovnega nosilca. 

Razpredelnica A1.35 

Zaščitna razmerja (dB) za analogni televizijski zvokovni signal FM, ki ga moti signal 
DVB-T širine 7 MHz 

DVB-T 7 MHz (frekvenčna razlika Af je središčna frekvenca signala DVB-T minus središčna 
frekvenca zvokovnega signala FM v MHz) 

Frekvenčna 
razlika Af 

-5* -3,7* -3,5 -3 0 3 3,5 3,7 > 4 

Troposferska 
motnja 

0 0 5 6 6 5 3 -17 <-32 

Stalna 
motnja 

9 9 14 16 16 15 12 -11 <-27 

* Zahtevano višjo zaščito na nižjih frekvencah povzročajo mednosilčna popačenja slikovnega nosilca. 

4.5 Signal DVB-T, ki ga moti signal T-DAB 

Razpredelnica A1.36 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T širine 8 MHz, ki ga moti signal T-DAB 

DVB-T 8 MHz (ITU način M3, 64 QAM, 2/3 kodirna stopnja) 

Af = središčna frekvenca signala T-DAB minus središčna frekvenca signala DVB-T 

Af (MHz) -5 -4,2 -A -3 0 3 4 4,2 5 

PR -30 -6 -5 28 29 28 -5 -6 -30 
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Razpredelnica A 1.37 

Zaščitna razmerja (dB) za signal DVB-T širine 7 MHz, ki ga moti signal T-DAB 

DVB-T 7 MHz (ITU način M3, 64 QAM, 2/3 kodirna stopnja) 

Af = središčna frekvenca signala T-DAB minus središčna frekvenca signala DVB-T 

Af (MHz) -4,5 -3,7 -3,5 -2.5 0 2,5 3.5 3,7 4,5 

PR -30 -6 -5 28 29 28 -5. -6 -30 

4.6 Signal T-DAB, ki ga moti signal DVB-T 

Razpredelnica A 1.38 

Zaščitna razmerja (dB) za signal T-DAB, ki ga moti signal DVB-T širine 8 MHz 

DVB-T 8 MHz (ITU način M3,64 QAM, 2/3 kodirna stopnja) 

Af = središčna frekvenca signala DVB-T minus središčna frekvenca signala T-DAB 

Af (MHz) -5 -4,2 -4 -3 0 3 4 4,2 5 

PR -50 -1 0 1 1 1 0 -1 -50 

Razpredelnica A1.39 

Zaščitna razmerja (dB) za T-DAB, ki ga moti DVB-T 7 MHz 

DVB-T 7 MHz (ITU način M3, 64 QAM, 2/3 kodirna stopnja) 

Af = središčna frekvenca signala DVB-T minus središčna frekvenca signala T-DAB 

Af (MHz) -4,5 -3,7 -3,5 -2.5 0 2,5 3,5 3,7 4,5 

PR -49 0 1 2 2 2 1 0 -49 
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5 Neželeno oddajanje 

5.1 Spektralne maske za signal DVB-T v pasovih, ki jih uporablja tudi analogna 
televizija 

Za maske, navedene na sliki Al.l in v razpredelnici A1.40, velja, da pokrivajo najmanjšo 
zaščito, ki je potrebna za analogne in digitalne televizijske oddajnike, ki so nameščeni na isti 
lokaciji in imajo enako sevano moč. 

o 

-10 

dB -50      

-80 —— —— 5" J£E = = = 3^L 

-100 ——' '—+ '—    —'—1' 1——— 
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 

Frekvenca glede na središče kanala DVB-T, MHz 

— Sistem PAL B1 in G / NICAM Sistem PAL B1 in G / A2 
Sistem PAL I / NICAM -®- Sistem SECAM K in PAL K 

~Sistem SECAM L / NICAM 

Slika Al.l 

Spektralne maske za prizemni digitalni televizijski oddajnik, ki obratuje na kanalu, ki je 
poleg analognega televizijskega oddajnika na isti lokaciji (8-megaherčni kanali) 

Močnostni nivo. izmerjen na širini pasu 4 kHz, kjer 0 dB ustreza 
celotni izhodni moči 
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Razpredelnica A 1.40 

Prelomne točke za spektralne maske na sliki Al.l 

Prelomne točke 
P AL BI in G/ 

NICAM 
P AL BI in G/A2 PAL I/NICAM SECAMK 

PAL K 
SECAML/ 

NICAM 
rel. 

frekv. 
MHz 

rel. 
nivo 
dB 

rel. 
frekv. 
MHz 

rel. 
nivo 
dB 

rel. 
frekv. 
MHz 

rel. 
nivo 
dB 

rel. 
frekv. 
MHz 

rel. 
nivo 
dB 

rel. 
frekv. 
MHz 

rel. 
nivo 
dB 

-12.0 -100,0 -12,0 -100,0 -12,0 -100.0 -12,0 -100,0 -12,0 -100,0 
-10,75 -76,9 -10,75 -76,9 -10,75 -76,9 -10,75 -78,7 -10,75 -72,4 
-9,75 -76,9 -9,75 -76,9 -9,75 -76,9 -9,75 -78,7 -9,75 -72,4 
-5,75 -74,2 -5,75 -74,2 -5,75 -70,9 -4,75 -73,6 -4,75 -60,9 
-5,185 -60,9 -5,185 n.a. -4,685 -59,9 -4,185 -59,9 -4,185 -79,9 
- - -4,94 -69,9 - - - - - - 

-4,65 -56,9 - - -3,925 -56,9 - - - - 
-3,8 -32,8 -3,8 -32,8 -3,8 -32,8 -3,8 -32,8 -3,8 -32,8 
+3,8 -32,8 +3,8 -32,8 +3,8 -32,8 +3,8 -32,8 +3,8 -32,8 
+4,25 -64,9 +4,25 -64,9 +4,25 -66,9 +4,25 -66,1 +4,25 -59,9 
+5,25 -76,9 +5,25 -76,9 +5,25 -76,2 +5,25 -78,7 +5,25 -69,9 
+6,25 -76,9 +6,25 -76,9 +6.25 -76,9 +6,25 -78,7 +6,25 -72,4 

+ 10,25 -76,9 + 10,25 -76,9 + 10,25 -76,9 + 11,25 -78,7 + 11,25 -72,4 
+ 12,0 -100,0 + 12,0 -100,0 + 12,0 -100,0 + 12,0 -100,0 + 12,0 -100,0 

5.2 Spektralne maske za signal DVB-T v pasovih, ki se uporabljajo tudi za druge 
storitve 

Zunajpasovni sevani signal v kateremkoli 4-kiloherčnem pasu zadrži ena od dveh simetričnih 
spektralnih mask, ki sta prikazani na sliki A1.2 in v razpredelnici A1.41. 

1. primer: maska, pri kateri znaša ramensko slabljenje 40 dB, je namenjena nekritičnim 
primerom. 

2. primer: maska, pri kateri znaša ramensko slabljenje 50 dB, je namenjena občutljivim 
primerom. 

Maska za nekritične primere naj se uporablja za meritve zaščitnih razmerij za analogno 
televizijo, ki jo moti signal DVB-T. 
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Močnostni nivo, izmerjen na pasovni širini 4 kHz, kjer O OB ustreza skupni izhodni moći 

° i i 11 i 111 ■ 1111111 i r 111 i~j~ 
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•120    • '  ! I 
-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 

-10,5 -5,25 -3.5 3.5 5.25 10,5 
Frekvenca glede na sredino kanala DVB-T [MHz] 

Zgornja skala: 8-megaherčni kanal, spodnja skala: 7-megaherčni kanal 
Zgornja krivulja: nekritični primeri, spodnja krivulja: občutljivi primeri 

Slika A1.2 

Simetrične spektralne maske za nekritične in občutljive primere 

Razpredelnica A1.41 

Prelomne točke za sliko A 1.2 

Prelomne točke 
8-meeaherčni kanali 7-megaherčni kanali 

Nekritični primeri Občutljivi primeri Nekritični primeri Občutljivi primeri 
Relativna frekvenca 

MHz 
Relativni nivo 

dB 
Relativni nivo 

dB 
Relativna frekvenca 

MHz 
Relativni nivo 

dB 
Relativni nivo 

dB 
-12.0 -110,0 -120.0 -10,5 -110.0 -120.0 
-6.0 -85.0 -95.0 -5,25 -85.0 -95.0 
-4.2 -73,0 -83.0 -3.7 -73,0 -83,0 
-3.9 -32.8 -32.8 -3,4 -32.8 -32.8 
+3,9 -32,8 -32.8 +3.4 -32.8 -32.8 
+4,2 -73.0 -83.0 +3.7 -73,0 -83.0 
+6,0 -85.0 -95.0 +5,25 -85.0 -95.0 

+ 12.0 -110,0 -120.0 +10.5 -110.0 -120.0 
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6 Zaščita televizijskih storitev in enakopraven dostop 

Zagotoviti je treba, da so usklajene analogne televizijske storitve še naprej zaščitene, prav 
tako pa bo treba zagotoviti zaščito za digitalne televizijske.storitve. 

Zagotoviti je treba tudi, da se načelo enakopravnega dostopa do omejenih frekvenčnih virov 
ohranja ne glede na čas uvedbe digitalne televizije v posameznih državah. 

Najboljše orodje za dosego take zaščite je uporaba preskušalnih točk. 

6.1 Opredelitev preskušalnih točk 

Potrebni sta dve vrsti preskušalnih točk. Ena označuje območje pokrivanja za dano postajo ali 
za omrežje SFN, medtem ko druga prikazujejo državno mejo. 

Vse preskušalne točke so opredeljene z geografskimi koordinatami. 

6.1.1 Preskušalne točke, ki označujejo območje pokrivanja 

Oddajnik bo navadno nameščen znotraj območja, ki je označeno s preskušalnimi točkami, 
vendar se v posebnih primerih lahko oddajnik namesti zunaj tega območja. 

Za manjše postaje, tj. za postaje z območjem pokrivanja, katerega širina znaša manj kot 5 km, 
utegne biti dovolj le ena preskušalna točka, ki je nameščena na lokaciji oddajnika. Po potrebi 
pa se lahko opredeli do 36 preskušalnih točk. Če je dana samo ena preskušalna točka, 
smernost sprejemne antene ni določena. 

Za postaje z območjem pokrivanja, katerega širina znaša 5 km ali več, se uporablja do 36 
preskušalnih točk. Preskušalne točke so lahko nameščene na radialih v intervalih po 10 
stopinj. 

Če meja območja pokrivanja prečka državno mejo, se preskušalne točke na tem območju 
postavijo na mesta, kjer se radiali in meja sekajo, razen če se zadevne uprave ne dogovorijo 
drugače. 

6.1.2 Preskušalne točke na državni meji 

Za prikaz meje države se lahko uporabi največ 499 preskušalnih točk. 

O lokaciji preskušalnih točk na meji naj se dogovorijo države, ki si to mejo delijo, in naj jih 
vse države uporabljajo kot mejne preskušalne točke. 

Množica preskušalnih točk, ki prikazujejo mejo države, je zaprta posamezna množica in 
množica, ki pomeni območje pokrivanja. 

6.1.3 Razpoložljivost lokacij preskušalnih točk 

Lokacije preskušalnih točk, tj. njihove geografske koordinate, so navadno na voljo vsem 
članicam konference CEPT, da se omogoči izračunavanje motenja za druge države ali 
območja pokrivanja postaj v drugih državah. 
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6.2 Izračun lokacij preskušalnih točk, ki označujejo območja pokrivanja 

Za izračun območja pokrivanja televizijske postaje na danem kanalu sta potrebna dva 
elementa: 

• parametri, značilni za posamezno oddajno postajo (koordinate, višina antene, 
sevana moč itd.), ki se uporabljajo za izračun želenega signala; 

• sistemski parametri, kot so zaščitna razmerja, ki se uporabljajo za izračun 
posameznih nadležnih poljskih jakosti in uporabne poljske jakosti ter najmanjše 
srednje poljske jakosti. 

Pri teh izračunih naj se upoštevata: 

• motnja zaradi analognih televizijskih dodelitev; 

• motnja zaradi digitalnih televizijskih dodelitev. 

Posamezna nadležna poljska jakost En je poljska jakost neželenega signala, ki so mu dodani 
ustrezno zaščitno razmerje, korekcijski faktor razširjanja in diskriminacija sprejemne antene. 
Izračuna se z enačbo: 

En = E + PR+ C + A 

kjer je 

E poljska jakost neželenega signala; izbrati je treba ustrezni časovni odstotek v skladu 
z želenim signalom (glej opombo 1); 

PR ustrezno zaščitno razmerje (glej opombo 1); 
C korekcijski faktor razširjanja (glej opombo 2); 
A diskriminacija sprejemne antene (ob upoštevanju polarizacijske 

diskriminacije), (A < 0); 

vse veličine pa so izražene v dB ali dB(|aV/m). 

Opomba 1: 
Pri želeni digitalni storitvi je treba izbrati 1-odstotno časovno 50-odstotno lokacijsko poljsko 
jakost neželene storitve. Pri želeni analogni storitvi je treba izbrati večjo od 1-odstotne 
časovne 50-odstotne lokacijske poljske jakosti neželenega signala skupaj z zaščitnim 
razmerjem za troposfersko motnjo in 50-odstotno časovno 50-odstotno lokacijsko poljsko 
jakostjo neželenega signala skupaj z zaščitnim razmerjem za stalno motnjo. 
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Opomba 2: 
Korekcijski faktor razširjanja C = (lokacijski korekcijski faktor pri želenem in neželenem 
signalu) je enak 0 dB pri želeni analogni televizijski storitvi. Pri želeni digitalni televizijski 

storitvi pa je enak V2 x p. x cr, pri čemer sta distribucijski faktor n in standardni odklon cr (v 
dB) navedena v razdelkih 3.1 in 3.3 priloge 1. 

Uporabna poljska jakost je najmanjša vrednost poljske jakosti, ki je potrebna, da se zagotovi 
želena kakovost sprejema pod natančno opredeljenimi pogoji sprejema ob prisotnosti 
naravnega in umetnega šuma ter motnje. Uporabna poljska jakost se izračuna s 
kombiniranjem posameznih nadležnih polj in najmanjše srednje poljske jakosti. Kombinira se 
po metodi seštevanja moči, navedeni v razdelku 6.3 priloge 1, tj. 

/ 
Eu = 10 x log 10 

Sns 
10 10 

n 
+2>10 

<* j 

kjer je 

Eu uporabna poljska jakost (v dB(p,V/m)), 

Emin najmanjša srednja poljska jakost (v dB(fiV/m)), 
Eni nadležna poljska jakost i-tega neželenega signala (v dB(p.V/m)), 
n število motilnih signalov 

in 

vrednost Emin za analogni televizijski sprejem navedena v Priporočilu BT.417 sektoija ITU-R, 
vrednost Emin za digitalni televizijski sprejem navedena v 8. razdelku priloge 1. 

Preskušalne točke, ki označujejo območje pokrivanja, se torej lahko določijo v treh korakih: 

1. korak Izračun pokrivanja območja z omejenim šumom 

Z uporabo Priporočila P.370 sektorja ITU-R se lahko poiščejo lokacije preskušalnih točk z 
omejenim šumom, ki označujejo območje mogoče uporabe, ko ne bi bilo motenj. To 
območje se lahko približno določi na podlagi največ 36 radialov z uporabo e.r.p. in 
dejanske višine antene. Za vsak radial se ta lokacija določi tam, kjer je poljska jakost 
želenega oddajnika enaka najmanjši srednji poljski jakosti. 

2. korak Prepoznavanje motilnih signalov 

Vpliv motnje medkanala, sosednjega kanala in slikovnega kanala z drugih oddajnikov se 
izračuna za vsako želeno postajo in vsako preskušalno točko z omejenim šumom po prvem 
koraku. Najprej se vzpostavi podmnožica mogočih motilnih signalov. Sestavljajo jo 
postaje, ki lahko ustvaijajo nadležno polje, ki ni več kot 15 dB pod najmanjšo srednjo 
poljsko jakostjo na katerikoli preskušalni točki z omejenim šumom iz 1. koraka. 
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3. korak Izračun preskušalnih točk za pokrivanje z omejenim motenjem 

Posamezna nadležna poljska jakost En, ki jo povzroča vsaka moteča postaja v tej podmnožici 
motilnih signalov, se izračuna na vsaki preskušalni točki'z omejenim šumom, navedeni v 1. 
koraku (glej sliko A1.3). Uporabna poljska jakost se izračuna za vsako od teh preskušalnih 
točk. 

Če motilnih signalov ni, je uporabna poljska jakost na preskušalni točki enaka najmanjši 
srednji poljski jakosti in ni potrebno nadaljnje izračunavanje, polmer pokrivanja pa je 
območje iz 1. koraka (glej tudi sliko A1.3). 

Če je uporabna poljska jakost na preskušalni točki večja kot najmanjša srednja poljska jakost, 
je treba na tem obroču določiti nov polmer pokrivanja, na katerem je poljska jakost želene 
postaje enaka uporabni poljski jakosti. 

Ker na splošno tako izračunan polmer pokrivanja ne bo enak polmeru, ki je bil prej izračunan 
za isti obroč, in se bodo torej nadležne poljske jakosti spremenile, se postopek iz prejšnjega 
odstavka ponovi, da se dobi čim boljši približek želenega polmera pokrivanja na vsakem 
obroču pokrivanja. 

Upoštevati je treba, da bo dana postaja navadno imela različna območja pokrivanja na 
različnih kanalih in da to utegne biti pomembno, kadar se upošteva relativno pokrivanje 
digitalnih in analognih storitev. 
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* 
Transmitter site 

Iterate tovvards 3 
(vvanted fleld strength > 

usable field strength) 

3. Calculate interference limited coverage 
(wanted field strength = 

usable field strength) 

Calculate noise limited coverage 
(vvanted field strength = 

minimum median field strength) 

Radial being examined 

Slika A1.3 
Prikaz izračuna lokacij preskušalnih točk za pokrivanje z omejenim motenjem 

Besedilo za sliko (od zgoraj navzdol): 
Stran oddajnika; 2. Ponovi do 3 (želena poljska jakost > uporabna poljska jakost); 3. Izračunaj pokrivanje z 
omejenim motenjem (ielena poljska jakost = uporabna poljska jakost); 1. Izračunaj pokrivanje z omejenim 
Sumom (Ielena poljska jakost = najmanjša srednja poljska jakost); Proučevani radial. 

6.3 Metoda za kombiniranje signalov (metoda s seštevanjem moči) 

Metoda s seštevanjem moči je postopek, pri katerem se posamezne poljske jakosti seštevajo, 
tako daje moč dobljene poljske jakosti enaka vsoti moči posameznih poljskih jakosti. Če E; 
pokaže (logaritemsko) poljsko jakost posameznega signala in je ta izražena v dB(piV/m), je 
seštevek poljske jakosti Ez izražen z: 

M 
Ez = 10 x log 10 Iio

T 

kjer je n število posameznih poljskih jakosti. 

6.4 Zaščita digitalnih televizijskih storitev 

Ker digitalni sprejem hitro odpove, kadar se nivo uporabnega signala zmanjša pod 
"najmanjšo" vrednost, mora biti ciljni odstotek lokacij, ki so nominalno pokrite, na vsakem 
robu območja pokrivanja - pri tem pomeni rob vsak prehod med pokritim in nepokritim 

območjem - mnogo večja za digitalne sisteme od vrednosti, ki se uporablja za analogne 
televizijske sisteme. Referenčni pogoji za usklajevanje, vključno z odstotkom lokacijske 
vrednosti, so za digitalno pokrivanje navedeni v 8. razdelku priloge 1. 
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Ker se sprejemni pogoji dejanskega uvajanja storitve digitalne televizije lahko razlikujejo od 
referenčnih sprejemnih pogojev iz 8. razdelka priloge 1, ni nujno, da preskušalne točke, ki 
označujejo digitalno dodelitev, ležijo na meji dejanskega območja pokrivanja te digitalne 
dodelitve. Preskušalne točke lahko ležijo znotraj ali zunaj dejanskega območja pokrivanja 
digitalne dodelitve. 

6.5 Preskušalne točke, ki označujejo območje pokrivanja digitalne televizije po 
pretvorbi 

Pri digitalni dodelitvi, ki izhaja iz pretvorbe analogne dodelitve (glej prilogo 6), so lokacije 
preskušalnih točk, ki jih je treba uporabiti, lokacije preskušalnih točk analogne dodelitve, iz 
katere je bila pretvorba narejena. 

6.6 Določitev preskušalnih točk, ki označujejo omrežje SFN 

Lokacije preskušalnih točk, ki označujejo omrežje SFN, so izvedene s poenostavljenim 
procesom, pri katerem se ne upošteva lastno motenje ali dobitek omrežja. 

V tem procesu se lahko izvede množica do 36 preskušalnih točk z uporabo metode, opisane v 
razdelkih 6.1 in 6.2 priloge 1; pri tem se vsaka dodelitev v omrežje SFN obravnava ločeno, to 
pomeni brez upoštevanja kakršnegakoli prispevka signala ali motnje zaradi drugih dodelitev v 
omrežje SFN. 

Pri dvostranskem ali večstranskem usklajevanju se lahko uprave dogovorijo za uporabo bolj 
zapletenih metod za izpeljavo lokacije preskušalnih točk, ki označujejo omrežje SFN, in 
nivoje motenj na teh preskušalnih točkah. 

Pri digitalni dodelitvi, ki oblikuje omrežje SFN, ki nastane s pretvorbo analogne dodelitve 
(glej prilogo 6), so lokacije preskušalnih točk, ki jih je treba uporabiti, lokacije preskušalnih 
točk analogne dodelitve, iz katere je bila pretvorba narejena. 

6.7 Lokacije preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti, ki jih je treba 
uporabiti pri usklajevanju 

V skladu s 4. členom je treba za združljivostno analizo uporabiti dva referenčna scenarija, in 
sicer mešani analogno-digitalni scenarij in popolnoma digitalni scenarij, pri čemer se določijo 
lokacije preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti. Začetne množice lokacij 
preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti za oba scenarija bodo določene do 
25. 7. 1997 z upoštevanjem vseh usklajenih analognih dodelitev. 

Lokacije preskušalnih točk bodo enake za oba scenarija, medtem ko se lahko vrednosti 
uporabne poljske jakosti v obeh scenarijih razlikujejo; to je posledica razlik, na primer pri 
vrednostih zaščitnega razmerja in e.r.p. 

6.7.1 Mešani analogno-digitalni referenčni scenarij 

Mešani analogno-digitalni referenčni scenarij prikazuje dejansko usklajeno stanje in se 
vzpostavi za izvedbo združljivostnih analiz. 

7-junij 2005 79 poročevalec, št. 37 



6.7.1.1 Podlaga za izračun 

Pri določanju začetne množice lokacij preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti 
za mešani analogno-digitalni referenčni scenarij na dan 25. 7. 1997 se bodo upoštevale vse 
usklajene analogne dodelitve. 

Za vsako novo analogno dodelitev bodo pri vnosu dodelitve v načrt* določene referenčna 
množica lokacij preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti. Množica lokacij 
preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti bodo izračunane v skladu z mešanim 
analogno-digitalnim referenčnim scenarijem. 

Za vsako novo digitalno dodelitev bodo referenčna množica lokacij preskušalnih točk in 
vrednosti uporabne poljske jakosti določene pri vnosu dodelitve v načrt. Množica lokacij 
preskušalnih točk (in vrednosti uporabne poljske jakosti za popolnoma digitalni referenčni 
scenarij, glej razdelek 6.7.2.1 priloge 1) bo izračunana v skladu z referenčnim scenarijem za 
digitalno televizijo. Množica vrednosti uporabne poljske jakosti bo prav tako izračunana v 
skladu z mešanim analogno-digitalnim referenčnim scenarijem. Vendar se ta množica 
vrednosti uporabne poljske jakosti ne zahteva za združljivostno analizo po 4. členu in je dana 
samo za informacijo. 

Kadar se dodelitev pretvori iz analogne v digitalno, bodo njene lokacije preskušalnih točk 
ostale enake tistim za analogno dodelitev, iz katere je bila pretvorba narejena (vrednosti 
uporabne poljske jakosti pa se izračunajo za popolnoma digitalni referenčni scenarij, glej 
razdelek 6.7.2.1 priloge 1). Uporabne vrednosti poljske jakosti bodo prav tako izračunane v 
skladu z mešanim analogno-digitalnim referenčnim scenarijem. Vendar se ta množica 
vrednosti uporabne poljske jakosti ne zahteva za združljivostno analizo po 4. členu in je dana 
samo za informacijo. 

Metoda iz razdelkov 6.1 in 6.2 priloge 1 se bo uporabljala za izračun lokacij preskušalnih točk 
in vrednosti uporabne poljske jakosti. 

6.7.1.2 Značilnosti sevanja, ki jih je treba upoštevati 

Značilnosti sevanja, na primer polarizacija e.r.p., višina antene in diagram antene, bodo za vse 
dodelitve tiste značilnosti, ki so bile usklajene na dan vnosa v načrt. 

Pri digitalni dodelitvi, ki izhaja iz pretvorbe analogne dodelitve, bodo značilnosti sevanja 
enake tistim, ki veljajo za digitalno dodelitev, kot je bilo usklajeno. Za digitalno dodelitev, 
pretvoijeno iz analogne dodelitve, se ne upoštevajo začasne omejitve, ki so posledica predpisa 
za pretvorbo 4 a iz priloge 6. 

To pomeni takrat, kojih odbor ITU-BR objavi v posebnem razdelku ST61 dela B tedenske okrožnice. 



6.7.1.3 Sprejemni pogoji 

Za digitalne dodelitve se bodo uporabljali referenčni sprejemni pogoji iz 8. razdelka priloge 1. 
Za analogne dodelitve se bodo uporabljali referenčni sprejemni pogoji iz 9. razdelka priloge 1. 

6.7.2 Popolnoma digitalni referenčni scenarij 

Popolnoma digitalni referenčni scenarij kaže hipotetično stanje. Izdelan je zato, da bi z njim 
olajšali združljivostne analize ter ohranili pravice obstoječih digitalnih dodelitev za zaščito in 
pravice obstoječih analognih dodelitev, ki jih je treba pretvoriti v digitalne. Popolnoma 
digitalni referenčni scenarij se oblikuje z umetno pretvorbo vseh analognih dodelitev v 
digitalne dodelitve z uporabo avtomatičnega procesa. Torej se dejansko stanje preoblikuje v 
hipotetično, ki je popolnoma digitalno. 

Kadar se pojavi dejanska pretvorba, je treba upoštevati, da se lahko značilnosti sevanja, 
pridobljene po uskladitvi s sosednjimi državami, razlikujejo od rezultatov samodejnega 
procesa in usklajene značilnosti prenosa bodo vnesene v načrt. 

6.7.2.1 Podlaga za izračun 

Začetna množica lokacij preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti za 
popolnoma digitalni referenčni scenarij bodo določene na dan 25.7. 1997 s samodejno 
pretvorbo vseh digitalnih dodelitev v hipotetične digitalne dodelitve. Lokacije preskušalnih 
točk bodo ostale enake kot pri analognih dodelitvah v skladu z mešanim analogno-digitalnim 
referenčnim scenarijem. Vrednosti uporabne poljske jakosti bodo izračunane z uporabo 
zmanjšanja za 7 dB pri e.r.p. za vse analogne dodelitve. 

Vsaka nova analogna dodelitev bo samodejno pretvoijena v hipotetično digitalno dodelitev. 
Referenčna množica lokacij preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti bodo 
določene ob vnosu dodelitve v načrt. Lokacije preskušalnih točk bodo ostale enake kot pri 
analogni dodelitvi v skladu z mešanim analogno-digitalnim referenčnim scenarijem. Za novo 
analogno dodelitev bo pri e.r.p. uporabljeno zmanjšanje za 7 dB. Uporabne vrednosti poljske 
jakosti bodo izračunane v skladu s popolnoma digitalnim referenčnim scenarijem. 

Za vsako novo digitalno dodelitev bodo referenčna množica lokacij preskušalnih točk in 
vrednosti uporabne poljske jakosti določene ob vnosu dodelitve v načrt. Množica lokacij 
preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti bodo izračunane v skladu s 
popolnoma digitalnim referenčnim scenarijem. 

Lokacije preskušalnih točk digitalne dodelitve, ki so nastale s pretvorbo analogne dodelitve po 
prilogi 6, bodo ostale enake kot pri prvotni analogni dodelitvi; vrednosti uporabne poljske 
jakosti bodo ostale enake kot pri hipotetični pretvorbi za popolnoma digitalni referenčni 
scenarij. 

Kadarkoli pretvorba analogne dodelitve ni izvedena v skladu s prilogo 6, ostanejo lokacije 
preskušalnih točk enake kot pri prvotni analogni dodelitvi v skladu z mešanim analogno- 
digitalnim referenčnim scenarijem. Vendar bodo vrednosti uporabne poljske jakosti ponovno 
izračunane po popolnoma digitalnem referenčnem scenariju. 
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Metoda iz razdelkov 6.1 in 6.2 bo uporabljena za izračun lokacij preskušalnih točk in 
vrednosti uporabne poljske jakosti. 

6.7.2.2 Značilnosti sevanja, ki jih je treba upoštevati 

Značilnosti sevanja, na primer e.r.p., polarizacija, višina antene in diagram antene, bodo na 
dan vnosa v načrt za vse dodelitve enake kot pri popolnoma digitalnem referenčnem 
scenariju. 

Pri digitalni dodelitvi, ki izhaja iz pretvorbe analogne dodelitve po prilogi 6 (po datumu 
začetnih referenčnih pogojev), bodo uporabljene enake značilnosti sevanja, ki veljajo za 
digitalno dodelitev, kot je bilo usklajeno. Za digitalno dodelitev, ki izhaja iz pretvorbe 
analogne dodelitve po prilogi 6, se ne bodo upoštevale začasne omejitve, ki izhajajo iz 
predpisa za pretvorbo 4 a iz priloge 6. 

6.7.2.3 Sprejemni pogoji 

Pri popolnoma digitalnem referenčnem scenariju je treba izračunati le lokacije preskušalnih 
točk za nove digitalne dodelitve. Izračunati bo treba vrednosti uporabne poljske jakosti 
obstoječih in novih digitalnih dodelitev, ki so nastale s pretvorbo analogne dodelitve. 
Uporabiti bo treba referenčne sprejemne pogoje, kot je navedeno v 8. razdelku priloge 1. 

6.7.3 Lokacije preskušalnih točk in vrednosti poljske jakosti za ocenjevanje 
združljivosti s postajami za storitve, ki niso radiodifuzijske 

Lokacije preskušalnih točk in vrednosti uporabne poljske jakosti za analogne in digitalne 
dodelitve se izračunajo za ocenitev združljivosti s storitvami, ki niso radiodifuzijske. Lokacije 
preskušalnih točk za zaščito postaj, ki niso radiodifuzijske, so opredeljene v podatkovnih 
zapisih za postaje drugih storitev. 

6.7.3.1 Podlaga za izračun 

Lokacije preskušalnih točk bodo za vsako radiodifuzijsko dodelitev (digitalno ali analogno) 
izračunane z uporabo metode iz razdelkov 6.1 in 6.2 priloge 1, vendar samo ob upoštevanju 
vrednosti najmanjše srednje poljske jakosti, ki ustreza radiodifuzijski storitvi (1. korak iz 
razdelka 6.2 priloge 1). 

6.7.3.2 Značilnosti sevanja, ki jih je treba upoštevati 

Značilnosti sevanja, na primer e.r.p., polarizacija, višina antene in diagram antene, bodo za 
vse dodelitve tiste, ki veljajo na dan vnosa v načrt. Pri digitalnih dodelitvah, ki izhajajo iz 
pretvorbe analogne dodelitve, ki je že bila izvedena, bodo značilnosti sevanja tiste, ki veljajo 
za digitalno dodelitev, kot je bilo usklajeno. Za analogne dodelitve, ki še niso bile pretvoijene 
v digitalne dodelitve, bodo značilnosti digitalnega sevanja določene tako, da se 7 dB odšteje 
od e.r.p. analogne dodelitve. 
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6.7.3.3 Sprejemni pogoji 

Za digitalne dodelitve se uporabljajo referenčni sprejemni pogoji iz 8. razdelka priloge 1. Za 
analogne dodelitve se uporabijo referenčni pogoji dodelitve iz 9. razdelka priloge 1. 

7 Frekvenčni pasovi in kanali 

7.1 Frekvence za uvedbo signala DVB-T 

Na evropskem radiodifuzijskem območju sta frekvenčna pasova za uvedbo signala DVB-T od 
174 do 230 MHz in od 470 do 862 MHz. Vendar konferenca CEPT meni, daje jedrni pas za 
signal T-DAB v VHF frekvenčni pas od 216 do 230 MHz. 

7.2 Rastri analognih televizijskih kanalov 

V HI. pasu se po vsej Evropi uporabljajo rastri različnih televizijskih kanalov. V vzhodni 
Evropi, Franciji, na Irskem so kanali široki 8 MHz, v drugih državah znaša širina kanala 
7 MHz. Poleg tega imajo države, ki uporabljajo 7-megaherčne kanale (na primer Italija), 
različne kanalske rastre. To pomeni, da v pasovih VHF pogosto prihaja do prekrivanja 
kanalov. 

V IV. in V. pasu je en sam 8-megaherčni kanalski raster z zgornjim in spodnjim robom in 
slikovnim nosilcem, vsak kanal pa je za vse evropske države enak. 

7.3 Frekvence za televizijske kanale na evropskem radiodifuzijskem območju 

Podatki o frekvencah za televizijske kanale v m., IV. in V. pasu so za evropsko 
radiodifuzijsko območje navedeni v razpredelnicah od A1.42 do A1.49. 

Upoštevati je treba, daje po zasedanju konference CEPT o načrtovanju sistema T-DAB 
(Wiesbaden 1995) zgornji del III. pasu - nad 216 MHz - v mnogih državah konference CEPT 
zdaj dodeljen storitvam sistema T-DAB. 

Razpredelnica A 1.42 

VHF-sistem B 

Kanal Meje 
kanala 

MHz 

Slikovni 
nosilec 

MHz 

Zvokovni 
nosilec 

MHz 

Drugi 
zvokovni 
nosilec v 

dvojnem FM 
MHz 

Nosilec 
NICAM 

MHz 

5 174 181 175,25 180,75 180,99 181,1 

6 181 188 182.25 187,75 187,99 188,1 

7 188 195 189,25 194,75 194,99 195,1 

8 195 202 196,25 201,75 201,99 202,1 

9 202 209 203,25 208,75 208,99 209,1 

10 209 216 210,25 215,75 215,99 216,1 

11 216 223 217,25 222,75 222,99 223,1 

- 12 223 230 224,25 229,75 229,99 230,1 
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Razpredelnica A1.43 

VHF-sistem B (Italija) 

Kanal Meje 
kanala 
MHz 

Slikovni 
nosilec 
MHz 

Zvokovni 
nosilec 
MHz 

Drugi nosilec zvoka 
v dvojnem FM 

MHz 

D 174,00 181,00 175,25 180,75 180,99 

E 182,50 189,50 183,75 189,25 188,49 

F 191,00 198,00 192,25 197,75 197,99 

G 200,00 207,00 201,25 206,75 206,99 

H 209,00 216,00 210,25 215,75 215,99 

HI 216,00 223,00 217,25 222,75 222,99 

H2 223,00 230,00 224,25 229,75 229,99 

Razpredelnica A 1.44 

VHF-sistem B (Maroko) 

Kanal Meje kanala 
MHz 

Slikovni nosilec 
MHz 

Zvokovni nosilec 
MHz 

M4 162 169 163,25 168,75 

M5 170 177 171,25 176,75 

M6 178 185 179,25 184,75 

M7 186 193 187,25 192,75 

M8 194 201 195,25 200,75 

M9 202 209 203,25 208,75 

M10 210 217 211,25 216.75 

Mil 218 225 219,25 224,75 

Razpredelnica A 1.45 

VHF-sistem BI 

Kanal Meje 
kanala 
MHz 

Slikovni 
nosilec 
MHz 

Zvokovni 
nosilec 
MHz 

Drugi nosilec zvoka 
v dvojnem FM 

MHz 

Nosilec 
NICAM 

MHz 

R6 174 182 175,25 180,75 180,99 181,1 

R7 182 190 183,25 188,75 188,99 189,1 

R8 190 198 191,25 196,75 196,99 197,1 

R9 198 206 199,25 204,75 204,99 205,1 

R10 206 214 207,25 212,75 212,99 213,1 

Ril 214 222 215,25 220,75 220,99 221,1 

R12 222 230 223,25 228,75 228,99 229,1 
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Razpredelnica A1.46 

VHF-sistem D 

Kanal Meje kanala 
MHz 

Slikovni nosilec 
MHz 

Zvokovni nosilec 
MHz 

(Nosilec NICAM) 
MHz 

R6 174 182 175,25 ' 181,75 181,10 

R7 182 190 183,25 189,75 189,10 

R8 190 198 191,25 197,75 197,10 

R9 198 206 199,25 205,75 205,10 

R10 206 214 207,25 213,75 213,10 

Ril 214 222 215,25 221,75 221,10 

R12 222 230 223,25 229,75 229,10 

Razpredelnica A 1.47 

VHF-sistem I 

Kanal Meje kanala 
MHz 

Slikovni nosilec 
MHz 

Zvokovni nosilec 
MHz 

Nosilec NICAM 
MHz 

ID 174 182 175.25 181.25 181,80 

IE 182 190 183,25 189,25 189,80 

EF 190 198 191,25 197,25 197,80 

IG 198 206 199.25 205,25 205,80 

IH 206 214 207,25 213,25 213,80 

IJ 214 222 215,25 221,25 221,80 

IK 222 230 223,25 229,25 229,80 

Razpredelnica A 1.48 

VHF sistem L 

Kanal Meje kanala 
MHz 

Slikovni nosilec 
MHz 

Zvokovni nosilec 
MHz 

Nosilec NICAM 
MHz 

L5 174,25 182,75 176.00 182,50 181,85 

L6 182,75 190.75 184,00 190,50 189,85 

L7 190,75 198,75 192,00 198,50 197.85 

L8 198,75 206,75 200,00 206,50 205,85 

L9 206,75 214,75 208,00 214,50 213,85 

L10 214,75 222,75 216,00 222,50 221,85 
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Razpredelnica A1.49 

UHF-sistem G, H, I, K, L 

Kanal Meje kanalov 

MHz 

Slikovni 
nosilec 

MHz 

Sistem G 
Sistem H 

Zvokovni 
nosilec 

MHz 

Sistem G 

Drugi 
zvokovni 
nosilec v 
dvojnem 

FM 
MHz 

. Sistem G 
Sistem H 
Sistem L 

(Sistem K) 

Nosilec 
N1CAM 

MHz 

Sistem I 

Zvokovni 
nosilec 

MHz 

Sistem K 
Sistem L 

Zvokovni 
nosilec 

MHz 

Sistem I 

Nosilec 
NICAM 

MHz 
21 470 478 471.25 476,75 476.99 477,1 477.25 477,75 477,8 
22 478 486 479.25 484,75 484,99 485,1 485.25 485,75 485,8 
23 486 494 487,25 492.75 492,99 493,1 493,25 493,75 493.8 
24 494 502 495.25 500.75 500,99 501.1 501.25 501,75 501,8 
25 502 510 503,25 508,75 508.99 509,1 509,25 509,75 509,8 
26 510 518 511,25 5.16,75 516,99 517,1 517,25 517,75 517,8 
27 518 526 519,25 524,75 524.99 525.1 525,25 525.75 525,8 
28 526 534 527,25 532.75 532.99 533,1 533,25 533,75 533,8 
29 534 542 535,25 540.75 540.99 541,1 541,25 541.75 541,8 
30 542 550 543,25 548.75 548.99 549,1 549,25 549,75 549,8 
31 550 558 551,25 556,75 556,99 557,1 557.25 557,75 557,8 
32 558 566 559,25 564.75 564,99 565,1 565,25 565,75 565,8 
33 566 574 567,25 572.75 572.99 573,1 573.25 573,75 573,8 
34 574 582 575,25 580.75 580.99 581,1 581.25 581,75 581,8 
35 582 590 583,25 588.75 588.99 . 589,1 589.25 589,75 589,8 
36 590 598 591,25 596.75 596.99 597.1 597,25 597,75 597.8 
37 598 606 599,25 604.75 604.99 605,1 605,25 605,75 605.8 
38 606 614 607,25 612.75 612,99 613,1 613,25 613,75 613.8 
39 614 622 615,25 620,75 620,99 621,1 621,25 621,75 621.8 
40 622 630 623,25 628,75 628,99 629,1 629,25 629,75 629,8 
41 630 638 631,25 636.75 636,99 637.1 637.25 637,75 637.8 
42 638 646 639,25 644.75 644,99 645.1 645,25 645,75 645.8 
43 646 654 647,25 652.75 652,99 653,1 653,25 653,75 653,8 
44 654 662 655.25 660.75 660,99 661,1 661,25 661,75 661.8 
45 662 670 663,25 668.75 668,99 669,1 669,25 669,75 669.8 
46 670 678 671.25 676.75 676,99 677,1 677,25 677,75 677.8 
47 678 686 679,25 684.75 684.99 685,1 685,25 685,75 685.8 
48 686 694 687.25 692.75 692.99 693,1 693,25 693,75 693.8 
49 694 702 695.25 700.75 700,99 701.1 701,25 701,75 701,8 
50 702 710 703,25 708,75 708,99 709.1 709,25 709,75 709.8 
51 710 718 711,25 716,75 716,99 717,1 717,25 717,75 717,8 
52 718 726 719.25 724.75 724.99 725,1 725,25 725,75 725.8 
53 726 734 727,25 732,75 732.99 733,1 733,25 733,75 733.8 
54 734 742 735.25 740,75 740,99 741,1 741,25 741,75 741,8 
55 742 750 743,25 748.75 748,99 749,1 749,25 749,75 749,8 
56 750 758 751,25 756,75 756,99 757,1 757,25 757,75 757,8 
57 758 766 759.25 764.75 764,99 765,1 765,25 765,75 765,8 
58 766 774 767,25 772.75 772.99 773,1 773,25 773.75 773,8 
59 774 782 775,25 780,75 780.99 781.1 781,25 781,75 781,8 
60 782 790 783,25 788.75 788.99 789.1 789,25 789,75 789,8 
61 790 798 791,25 796.75 796,99 797,1 797.25 797,75 797,8 
62 798 806 799.25 804.75 804.99 805.1 805,25 805,75 805,8 
63 806 814 807,25 812,75 812.99 813,1 813.25 813,75 813,8 
64 814 822 815,25 820.75 820.99 821.1 821.25 821.75 821,8 
65 822 830 823,25 828.75 828,99 829,1 829.25 829,75 829,8 
66 830 838 831,25 836.75 836.99 837,1 837,25 837,75 837.8 
67 838 846 839,25 844.75 844,99 845,1 845.25 845,75 845,8 
68 846 854 847.25 852.75 852.99 853,1 853.25 853,75 853.8 
69 854 862 855.25 860.75 860.99 861.1 861,25 861.75 861.8 
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8 Referenčni sprejemni pogoji za usklajevanje digitalne televizije 
Referenčne pogoje za analogno televizijo dajejo izključno sistemi. Zaradi svojstvene 
prožnosti sistema DVB-T, ki se lahko izbere, da se izpolnijo državne zahteve, je verjetno, da 
bodo na celotnem načrtovalnem območju konference CEPT uporabljena različna načrtovalna 
merila. 

Za enakopravno mednarodno usklajevanje je treba uporabiti reprezentativno izbiro 
referenčnih pogojev. 

Vrednosti iz razpredelnice Al.50 za referenčne sprejemne pogoje pomenijo kompromis med 
zahtevami za sprejem s fiksno anteno in zahtevami za sprejem s prenosno zunanjo anteno. 

Te vrednosti so lahko podlaga za začetno uvajanje sistema DVB-T. Ker obstaja veliko 
zanimanje za sprejem s prenosno anteno, vključno s sprejemom z notranjo prenosno anteno, 
bo v ustreznem trenutku opravljen pregled in popravek vrednosti. 

Spremembe vrednosti v razpredelnici A 1.50 naj se izvedejo večstransko. 
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Razpredelnica A1.50 

Referenčni sprejemni pogoji za digitalno televizijo 

Pogoji Vrednost Opombe 

HI. pas IV. pas V. pas 

Nazivna višina sprejemne antene 10 m od tal 10 m od tal 10 m od tal 1 

Diskriminacija smemosti 
sprejemne antene 

Ni Ni Ni 

Diskriminacija polarizacije 
sprejemne antene 

Ni Ni Ni 

Zahtevana vrednost C/N 20 dB 20 dB 20 dB 2 

Medkanalsko zaščitno razmerje 
za signal DVB-T, ki ga moti 
analogna televizija 

8 dB 8 dB 8 dB 3 

Najmanjša ekvivalentna poljska 
jakost na sprejemni strani 

46 dBjiV/m 56 dB(j.V/m 
pri 500 MHz 

60 BnV/m 
pri 800 MHz 

4 

Lokacijski korekcijski faktor 9 dB 9 dB 9 dB 5 

Najmanjša srednja ekvivalentna 
poljska jakost 

55 dB^V/m 65 dB(aV/m pr 
500 MHz 

69 dB(iV/m 
pri 800 MHz 

6 

Opombe: * 
1. Ta vrednost ne pomeni, da mora biti sprejemna antena 10 m od tal, ampak samo določa 

(običajno) referenčno vrednost. 
2. Vključno z rezervo pri uvajanju. To vrednost je treba uporabiti tudi kot medkanalsko 

zaščitno razmerje pri signalu DVB-T, ki ga moti drug signal DVB-T. 
3. To vrednost je treba uporabiti za usklajevanje in vključuje rezervo pri uvajanju. 
4. Za utemeljitev spremembe najmanjše enakovredne poljske jakosti s frekvenco v IV. in V. 

pasu je vrednost, ki jo je treba uporabiti, enaka 56 + 20 log (f /500) dB (xV/m, kjer je f 
frekvenca digitalne dodelitve v MHz. 

5. Ustreza 95-odstotni verjetnosti sprejema na ciljni lokaciji. Za ocenitev motnje se zahteva 
korekcijski faktor razširjanja 13 dB (glej točko 6.2 iz priloge 1). 

6. Za utemeljitev razlike najmanjše srednje ekvivalentne poljske jakosti s frekvenco v IV. in 
V. pasu je vrednost, ki jo je treba uporabiti, enaka 65 + 20 log (f /500) dB fiV/m, kjer je f 
frekvenca digitalne dodelitve v MHz. 
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9 Referenčni sprejemni pogoji za analogno televizijo, ki se uporabijo pri 
usklajevanju digitalne televizije 

Razpredelnica A1.51' 

Referenčni sprejemni pogoji za analogno televizijo 

Pogoji Vrednost Opombe 

DI. pas IV. pas V. pas 

Nazivna višina sprejemne antene 10 m od tal 10 m od tal 10 m od tal 1 

Diskriminacija smemosti in 
polarizacije sprejemne antene 

Prip. BT.419 
sektoija 
ITU-R 

Prip. T.419 
sektoija 
ITU-R 

Prip. T.419 
sektoija 
ITU-R 

Vrednosti zaščitnega razmerja pri 
medsebojnem motenju med 
analognima televizijama 

Prip. BT.655 
sektoija 
ITU-R 

Prip. BT.655 
sektoija 
ITU-R 

Prip. T.655 
sektorja 
rru-R 

Vrednosti zaščitnega razmerja pri 
analogni televiziji, ki jo moti 
DVB-T 

glej 
opombo 2 

glej 
opombo 2 

glej 
opombo 2 

2 

Najmanjša srednja poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi v skladu s 
Priporočilom BT.417 sektoija 
ITU-R 

55 dBp.V/m 65 dBjiV/m 70 dB|J.V/rn 

Opombi: 
1. Ta vrednost ne pomeni, da mora biti sprejemna antena 10 m od tal, ampak samo določa 

(običajno) referenčno vrednost. 
2. Za usklajevanje naj se za medkanalska zaščitna razmerja za analogno televizijo, ki jo moti 

DVB-T, in za troposfersko motnjo uporabljajo naslednje vrednosti: 

PALB, BI, D 35 dB (DVB-T 7 MHz) 
PALB, BI, G, D, K 34 dB (DVB-T 8 MHz) 
PALI 35 dB (DVB-T 8 MHz) 
SECAML 35 dB (DVB-T 8 MHz) 
SECAM D, K 35 dB (DVB-T 8 MHz) 

Zaščitna razmerja za vse druge primere so v 4. razdelku priloge 1. Vse te vrednosti naj se 
uporabljajo skupaj z rezervo za povečanje motenj v vrednosti 0,3 dB (glej razdelek 2 d priloge 
2). Vrednosti za PAL I in SECAM L so začasne vrednosti, ki jih mora potrditi sektor ITU-R. 
Za meritve medkanalskih zaščitnih razmerij za analogno televizijo, ki jo moti signal DVB-T, 
naj se uporabi enotna referenčna metoda. 
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PRILOGA 2 

Načela 
1. Splošna načela 
Za DVB-T je treba upoštevati naslednja splošna načela: 

a) Frekvenčni pasovi 
Frekvenčna pasova za uporabo sistema DVB-T na evropskem radiodifuznem območju 

sta od 174 do 230 MHz in od 470 do 862 MHz. Vendar konferenca CEPT meni, da 
je frekvenčni pas od 216 do 230 MHz jedrni pas za sistema T-DAB in VHF. 

b) Enakopraven dostop 
Vse države imajo, če je le mogoče, enakopraven dostop do frekvenčnih pasov, ki jih je 

treba uporabiti za sistem DVB-T. Če bi zahteve po usklajevanju močno vplivale na 
razvoj načrtov za DVB-T pri drugih upravah, morajo uprave, ki zahtevajo 
usklajevanje, preden pošljejo zahteve za usklajevanje, o tem obvestiti države, ki jih 
to zadeva. 

c) Poenotene sistemske vrednosti 
Mednarodno usklajevanje naj na celotnem območju načrtovanja temelji na poenotenih 

sistemskih vrednostih in načrtovalnih parametrih (to pa ne izključuje uporabe 
različnih vrednosti znotraj države). 

d) Sprejem s fiksno in prenosno anteno 
Pri določitvi tehničnih parametrov za usklajevanje naj se upošteva sprejem s fiksno in 

prenosno anteno. 

e) Enofrekvenčno omrežje 
Uprave se spodbujajo, da čim več uporabljajo omrežja SNF zaradi njihove frekvenčne 

učinkovitosti. 

2. Načela usklajevanja 
Postopki usklajevanja, ki so potrebni poleg predpisov iz 4. člena Stockholmskega sporazuma, 
temeljijo na naslednjih načelih: 

a) Določitev pokrivanja 
Določitev območij pokrivanja v skladu z opredelitvami iz 1. razdelka priloge 1. 

b) Usklajevalni razmiki 
Usklajevalni razmiki, kot so prikazani v načrtu ST 61, se lahko uporabljajo tudi za 

usklajevanje digitalnih televizijskih dodelitev do 862 MHz, dokler nadaljnje 
raziskave ne pokažejo, daje uporaba drugih razmikov primernejša. 
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c) Preskušalne točke 
Če je usklajevanje potrebno, se bo ocenila sprejemljivost posamezne digitalne 
dodelitve ali omrežja SNF z izračuni povečanja motenja na preskušalnih točkah, ki 
označujejo območje pokrivanja katerekoli prizadete posamezne dodelitve ali 
omrežja SNF. Lokacije teh preskušalnih točk bodo določene z dogovorjenimi 
metodami, ki so opisane v 1. razdelku priloge 1, ali pa jih določi uprava. 

d) Rezerva 
Na splošno bi moralo biti za analogne in nove digitalne postaje na dogovorjenih 
preskušalnih točkah dovoljeno zmerno povečanje nivojev motenj. Izračunavanja 
bodo v glavnem potekala z uporabo priporočila P.370 sektorja ITU-R, seštevanje 
pa z metodo s seštevanjem moči. Za določena območja ti izračuni ne bodo dali 
realnih rezultatov, zato bi bilo treba proučiti druge modele razširjanja. V takih 
primerih je treba spodaj navedene vrednosti previdno uporabljati. 

Rezervo je treba uporabljati kot sprožilni prag za nadaljnje raziskave. To pomeni, 
da je navadno treba sprejeti eno modificirano postajo ali več takih postaj, če je 
povečanje uporabne poljske jakosti manjše od rezerve. O povečanju, ki je večje od 
rezerve, se je mogoče pogajati, pri čemer se lahko uporabljajo natančnejše metode 
za izračunavanje. 

Povečanje nivoja motenja je povezano z referenčno vrednostjo, ki je izračunana 
uporabna poljska jakost ob dogovorjenem času, to je 25. julija 1997, ali pozneje ob 
vključitvi nove digitalne ali analogne dodelitve v načrt. Uporabna poljska jakost se 
izračunava kot seštevek moči vseh nadležnih poljskih jakosti iz dodelitev v 
dopolnjenem načrtu ST 61 ter najmanjše poljske jakosti za televizijski sistem in 
zadevni frekvenčni pas. 

Povečanje uporabne poljske jakosti, ki naj bi bilo navadno dovoljeno, je 0,3 dB na 
zahtevo glede na referenčno vrednost. O povečanju za več kot 0,3 dB se je mogoče 
pogajati, pri čemer se lahko uporabljajo natančnejše metode za izračunavanje. 

Toda uporabna poljska jakost je lahko na nekaterih območjih in na nekaterih 
kanalih majhna, in sicer blizu minimalne vrednosti poljske jakosti. V teh primerih 
se lahko sprejme višja vrednost rezerve. 

Pri zahtevi za omrežje SNF se nadležno polje izračuna kot seštevek moči 
prispevkov iz vseh oddajnikov tega omrežja SNF. 

Za zaščito televizijskih dodelitev z majhno močjo (analognih ali digitalnih) utegne 
biti potrebna posebna obravnava. 

e) Lokacije oddajnikov 
Nazivna lokacija postaj je dana z njihovimi zemljepisnimi koordinatami 
(zemljepisna dolžina in širina), ki so izražene v stopinjah, minutah in sekundah. 
Sprememba lokacije naj se vedno sporoči, razen če lokacija ne ostane znotraj dveh 
kilometrov nazivne lokacije, vendar pod pogojem, da sprememba topografskih 
razmer bistveno ne poveča možnosti motenja postaj v drugih državah. 
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PRILOGA 3 

Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 

1. Zgradba podatkovne zbirke 
Podatkovno zbirko sestavljajp zapisi, ločeni po znakovnih parih "pomik na začetek vrstice - 
pomik v novo vrstico" (CrLf). V zapisu so polja z znaki standarda ASCII. Vsako polje je 
določeno posebej s svojim položajem znotraj zapisa. 

Razlaga zapisa je jasno določena s polji "identifikator datoteke" (polje 1). 

Vsak zapis v podatkovni zbirki je posebej določen s kombinacijo 17 znakov. 

Pri uvozu podatkovnih datotek, ki niso standardne, se uporabijo naslednja pravila: 

• znaki, ki niso v standardu ASCII, se zamenjajo s praznimi mesti (prazno mesto je 
znak za "presledek"); 

• zapisi, ki so krajši od standardne dolžine, se zapolnijo s presledki do standardne 
dolžine; 

• zapisi, ki so daljši od standardne dolžine, se skrajšajo na standardno dolžino; 

• posamezen znak za pomik na začetek vrstice se zamenja s parom CrLf; 

• posamezen znak za pomik v novo vrstico se zamenja s parom CrLf; 

• dvoumna vrednost identifikacijske kode (polje 3) se zamenja z novo vrednostjo, ki 
jo sestavi skrbnik podatkovne zbirke. 
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2. Opis zapisov 

Razpredelnica A3.1 

Podatkovni zapis konference CEPT za analogni televizijski oddajnik 

Polje Postavka Začetni 
stolpec 

Širina Tip 

1 Identifikator datoteke, biti mora TVA1 1 4 A4 

2 Koda zveze ITU za odgovorno upravo 5 3 A3 

3 Identifikacijska koda, ki jo uporablja organizacija 8 9 A9 
4 Najnovejša koda. ki jo uporablja organizacija 17 1 Al 

5 Prostor, rezerviran za serijsko številko (npr. št. zveze ITU) 18 9 A9 

6 Statusna koda (Obratuje/Ne obratuje) 27 1 Al 
7 Datum začetka obratovanja (ĐDMMLLLL) 28 8 212,14 

8 Koda zveze ITU za državo, v kateri je oddajnik nameščen 36 3 A3 
9 Ime postaje 39 20 A20 

10 Zemljepisna širina (v stopinjah, S/J, min., sek.) 59 7 12, Al, 212 

11 Zemljepisna dolžina (v stopinjah, V/Z, min., sek.) 66 8 13, Al. 212 

12 Višina namestitve (m nad morjem; kot znak. ki mu sledi številka) 74 5 15 

13 Televizijski sistem (B/D,... itd.) 79 2 A2 
14 Barvni sistem (Pal, Secam ali NTSC) 81 1 Al 

_ 15 Kanal 82 3 A3 
16 Vrednost odmika slikovnega nosilca (v 1/12 linijskih enot; kot znak, ki 

mu sledi številka) 
85 4 14 

17 Nazivna frekvenca slikovnega nosilca v MHz (vključno z decimalno 
vejico) 

89 9 F9.3 

18 Vrednost odmika slikovnega nosilca v Hz (kot znak, ki mu sledi 
številka) 

98 8 18 

19 Vrsta odmika (U/nespecificirano/Normalno/P/natančno/§inhronizirano) 106 1 Al 
20 Največja e.r.p. slikovnega nosilca vodoravno polarizirane komponente 

(v dBW; kot znak, ki mu sledi številka, vključno z decimalno vejico) 
107 5 F5.1 

21 Največja e.r.p. slikovnega nosilca navpično polarizirane komponente 
(v dBW; kot znak, ki mu sledi številka, vključno z decimalno vejico) 

112 5 F5.1 

22 Nazivna frekvenca prvega zvokovnega nosilca minus nazivna 
frekvenca slikovnega nosilca v MHz (kot številka, vključno z 
decimalno vejico; če je vrednost negativna, na primer sistem L pri 
VHF, vključi znak v prvem stolpcu polja) 

117 4 F4.1 

23 Odmik prvega zvokovnega nosilca (nič, razen če se uporablja posebni 
zvokovni odmik), vrednost v Hz (samo za sistem L) 

121 7 17 

24 Močnostno razmerje med slikovnim in prvim zvokovnim nosilcem (v 
dB) 

128 2 12 

25 Nazivna frekvenca drugega zvokovnega nosilca minus nazivna 
frekvenca slikovnega nosilca v MHz (kot številka, vključno z 
decimalno vejico; če je vrednost negativna, npr. sistem L pri VHF, 
vključi znak v prvem stolpcu polja) 

130 6 F6.2 

^26_ Neuporabljeni stolpci 136 6 
27 Sistem drugega zvoka (FM/Nicam; pusti prazno, če ni sekundarnega 

zvokovnega sistema) 
142 1 M 
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II Polje Postavka Začetni 
stolpec 

Širina Tip 

1 28 Močnostno razmerje med slikovnim in drugim zvokovnim nosilcem (v 
dB) 

143 2 12 

29 Polarizacija (H/V/M) 145 1 Al 

30 Višina antene (m od tal) 146 3 13 

31 Smerna? (D/smema/Nesmerna) 149 1 Al 

32 36 vrednosti zmanjšanja e.r.p. (v dB) vodoravno polarizirane 
komponente v vodoravni ravnini glede na največjo e.r.p. vodoravno 
polarizirane komponente, kot je navedena v polju 20 (v presledkih po 
10 stopinj z začetkom na severu) 

150 72 3612 

33 36 vrednosti zmanjšanja e.r.p. (v dB) navpično polarizirane 
komponente v vodoravni ravnini glede na največjo e.r.p. navpično 
polarizirane komponente, kot je navedena v polju 21 (v presledkih po 
10 stopinj z začetkom na severu) 

222 72 3612 

34 Elevacijski kot vodoravno polarizirane komponente (v stopinjah, 
negativen, če je nad horizontalo) 

294 4 F4.1 

35 Neuporabljeni stolpci 298 2 

36 Elevacijski kot navpično polarizirane komponente (v stopinjah, 
negativen, če je nad horizontalo) 

300 4 F4.1 

37 Neuporabljeni stolpci 304 2 

38 Neuporabljeni stolpec 306 1 
  

39 Največja dejanska višina antene (m) 307 5 15 

40 36 vrednosti dejanske višine antene (v m, v presledkih po 10 stopinj, z 
začetkom na severu) 

312 180 3615 

41 Ime ali koda organizacije 492 5 A5 

42 Identifikator programa 497 5 A5 

43 Datum zadnje spremembe podatkov v datoteki (DDMMLLLL) 502 8 212,14 

44 Oznaka oddajanja za slikovni signal 510 9 A9 

45 Oznaka oddajanja za prvi zvokovni signal 519 9 A9 

46 Oznaka oddajanja za drugi zvokovni signal 528 9 A9 

47 Neuporabljeni stolpci. Lahko se uporabijo za pripombe. 537 231 J 

99 Rezervirano za vzdrževanje podatkovne zbirke 768 32 A32 

poročevalec, št. 37 94 7. junij 200$ 



Razpredelnica A3.2 

Podatkovni zapis konference CEPT za digitalni televizijski oddajnik 

I Polje Postavka Začetni 
stolpec 

Širina Tip 

1 Identifikator datoteke, biti mora TVD1 1 4 A4 

2 Koda zveze ITU za odgovorno upravo 5 3 A3 

3 Identifikacijska koda, ki jo uporablja organizacija 8 9 A9 

4 Najnovejša koda, ki jo uporablja organizacija 17 1 Al 

5 Prostor, rezerviran za serijsko številko (npr. št. zveze ITU) 18 9 A9 

6 Statusna koda (Obratuje/Ne obratuje) 27 1 Al 

7 Datum začetka obratovanja (DDMMLLLL) 28 8 212,14 

8 Koda zveze ITU za državo, v kateri je oddajnik nameščen 36 3 A3 

9 Ime postaje 39 20 A20 

10 Zemljepisna širina (v stopinjah, S/J, min., sek.) 59 1 t 12, Al, 212 

11 Zemljepisna dolžina (v stopinjah, V/Z, min., sek.) 66 8 13, Al, 212 

. 12 Višina namestitve (m nad morjem; kot znak, ki mu sledi številka) 74 5 15 

13 Digitalni televizijski sistem, iz razpredelnice Al.l 79 2 A2 

,4 Nosilec in varovalni interval, iz razpredelnice Al.2 81 1 Al 

15 Kanal 82 3 A3 

16 Neuporabljeno 85 4 A4 

17 Središčna frekvenca bloka v MHz (vključno z decimalno vejico) 89 9 F9.3 

18 Vrednost odmika v Hz (kot znak, ki mu sledi številka) 98 8 18 

19 Vrsta odmika (U/nespecificirano/Normalno/P/natančno) 106 1 Al 

20 Največja e.r.p. vodoravno polarizirane komponente (v dBW; kot 
znak, ki mu sledi številka, vključno z decimalno vejico) 

107 5 F5.1 

21 Največja e.r.p. navpično polarizirane komponente (v dBW; kot znak, 
ki mu sledi številka, vključno z decimalno vejico) 

112 5 F5.1 

22 Identifikator za omrežje SFN 117 5 A5 

23 Relativno učasovanje oddajnika v omrežju SFN (mikrosek.) 122 6 16 

24 Neuporabljeno 128 17 A17 

29 Polarizacija (H/V/M) 145 1 Al 

30 Višina antene (m od tal) 146 3 13 

31 Smerna? (D/smerna/Nesmerna) 149 1 Al 

32 36 vrednosti zmanjšanja e.r.p. (v dB) vodoravno polarizirane 
komponente v vodoravni ravnini glede na največjo e.r.p. vodoravno 
polarizirane komponente, kot je navedena v polju 20 (v presledkih po 
10 stopinj z začetkom na severu) 

150 72 3612 

33 36 vrednosti zmanjšanja e.r.p. (v dB) navpično polarizirane 
komponente v vodoravni ravnini glede na največjo e.r.p. navpično 
polarizirane komponente, kot je navedena v polju 20 (v presledkih po 
10 stopinj z začetkom na severu) 

222 72 3612 

34 Elevacijski kot vodoravno polarizirane komponente (v stopinjah, 
negativen, če je nad horizontalo) 

294 4 F4.1 

35 Neuporabljeni stolpci 298 2 

36 Elevacijski kot navpično polarizirane komponente (v stopinjah, 
negativen, če je nad horizontalo) 

300 4 F4.1 
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| Polje Postavka Začetni 
stolpec 

Širina r, | 

1 37 Neuporabljen stolpci 304 2 
38 Neuporabljeni stolpec 306 1 
39 Največja dejanska višina antene (m) 307 5 15 
40 36 vrednosti dejanske višine antene (v m, v presledkih po 10 stopinj, 

z začetkom na severu) 
312 180 3615 

41 Izvajalec oddajanja 492 5 A5 

42 Izvajalec storitve 497 5 A5 
43 Datum zadnje spremembe podatkov v datoteki (DDMMLLLL) 502 8 212,14 
44 Oznaka oddajanja 510 9 A9 
45 Neuporabljeni stolpci. Lahko se uporabijo za pripombe. 519 249 249 
99 Rezervirano za vzdrževanje podatkovne zbirke 768 32 A32 
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Razpredelnica A3.3 

Podatkovni zapis konference CEPT za druge storitve 

Polje Postavka Začetni 
stolpec 

Širina Tip 

1 Identifikator datoteke, biti mora OSOl 1 4 A4 

2 Koda zveze ITU za odgovorno upravo 5 3 A3 

3 Koda drugih vrst storitev, iz priloge 5 8 3 A3 

4 Zapis za T/oddajanje/R/sprejemanje/B/obe operaciji. 
Enaka identifikacijska koda se uporablja za dano postajo druge 
storitve, če je opisana v dveh zapisih. 

11 1 Al 

5 Identifikacijska koda, ki jo uporablja uprava 12 5 15 

6 Ime. Do 20 črkovno-številčnih znakov. 17 20 A20 

7 Leto, v katerem se lahko ta zahteva začne izvajati. 
To polje se ne uporablja za načrtovalno programsko opremo. 

37 4 14 

8 Poljska jakost, ki jo je treba ščititi, v dB |iV/m 
Uporabi vrednost 999.za storitev "samo oddajanje", pri kateri so 
parametri sprejema opredeljeni v ločenem zapisu. 

41 3 13 

9 Odstotek časa, v katerem se zahteva zaščita 44 4 F4.1 

10 Koordinate kraja namestitve oddajnika (zemljepisna dolžina in 
širina) v stopinjah in minutah. Primer: 017E1645N23 je koordinata 
17E16, 45N23 

48 11 13, Al, 12, 
12, Al, 12 

11 Središčna frekvenca v kHz 59 7 17 

12 Največja dejanska sevana moč (e.r.p.) v dBW. 
Uporabi vrednost -99 za storitev "samo sprejemanje", pri kateri so 
parametri oddajanja opredeljeni v ločenem zapisu. 

66 3 13 

13 Višina namestitve (m nad morjem; kot znak, ki mu sledi številka) 69 5 15 

14 Višina antene (m od tal) 74 3 13 

15 Dejanska višina oddajne antene 1. 
Vnesi "12", če je dejanska višina antene pri vseh smereh enaka. 
Sicer vnesi "N". 

77 1 Al 

16 Dejanska višina oddajne antene 2. 

Če predhodno polje vsebuje "U", navedi dejansko višino. Sicer 
navedi 36 vrednosti dejanske višine v presledkih po 10 stopinj z 
začetkom na severu. 

78 180 3615 

17 Polarizacija (H/V/M) 258 1 Al 

18 Azimut največjega dobitka antene v stopinjah s severa. 259 3 13 

19 Vzorec 1 sprejemne ali oddajne antene. 
Navedi "N", če je antena nesmerna ali je višina glavnega snopa 
večja od 99 stopinj. Sicer navedi "D". 

262 1 Al 

20 Vzorec 2 sprejemne ali oddajne antene. 
Če predhodno polje vsebuje "D", navedi 36 vrednosti zmanjšanja 
dobitka antene (za sprejemno anteno) ali e.r.p. (za oddajno anteno) 
glede na največjo vrednost, v presledkih po 10 stopinj z začetkom 
na severu. 

263 72 3612 

21 Širina glavnega snopa sprejemne antene (3 dB) v stopinjah 335 2 12 

22 Zmanjšanje zunaj glavnega snopa sprejemne antene v dB 337 2 12 

23 Preskušalne točke 1. Vnesi "B", če je treba uporabiti preskušalne 
točke za celotno državo. Sicer pusti prazno. 

339 1 Al 
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Polje Postavka Začetni 
stolpec 

r-*  
Širina Tip 

24 Preskušalne točke 2. Če je predhodno polje prazno, vnesi število 
preskušalnih točk (največ 36) 

340 2 12 

25 Preskušalne točke 3. Do 36 koordinat (zemljepisna dolžina in 
širina) v stopinjah in minutah. Primer 017E1645N23 je koordinata 
17E16, 45N23 

342 396 36(13, Al, 
12,12, Al, J 
12) 

26 Datum zadnje spremembe podatkov v datoteki (DDMMLLLL) 738 8 212,14 

27 Neuporabljeni stolpci. Lahko se uporabijo za pripombe. 746 22 

1 99 Rezervirano za vzdrževanje podatkovne zbirke 768 32 A32  
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PRILOGA 4 

Združljivostne analize 

RAZDELEK A: Združljivostna analiza za postajo DVB-T, ki jo moti analogna televizija 

1 Po predložitvi zahteve za usklajevanje predlagane analogne postaje naj se opravi 
združljivostna analiza, da se oceni vpliv na storitve postaje DVB-T. Tak predlog lahko 
vključuje: 

1.1 novo analogno postajo ali 

1.2 spremembo analogne postaje. 

2 Če ni drugače dogovorjeno, naj se uporablja metoda napovedi razširjanja iz 2. razdelka 
priloge 1, ki temelji na priporočilu P.370 sektorja ITU-R. 

2.1 Če se ne uporablja metoda napovedi razširjanja, ki temelji na priporočilu P.370 sektorja 
ITU-R, naj se zadevne uprave odločijo za računsko metodo, ki se uporablja za 
ugotavljanje, ali je motenje, ki izvira iz predlagane postaje, sprejemljivo. 

3 Če je treba zaščititi postajo DVB-T majhne moči (manj kot 10 W e.r.p.) in 

3.1 če se zahteva posebna obravnava, na primer zaradi geografskih pogojev, ali pri relejnih 
sprejemnikih, 

3.2 naj se obravnava vsak primer posebej, pri čemer se lahko uporabljajo podrobnejše 
računske metode. 

4 Opravijo naj se naslednji izračuni za določitev: 

(a) lokacije preskušalnih točk 
- Za prizadete postaje DVB-T, ki ne izhajajo iz pretvorbe analogne postaje v digitalno v 
skladu s prilogo 6, je treba uporabiti metodo iz razdelka 6.7.2 priloge 1 ali 
- za prizadete postaje DVB-T, ki izhajajo iz pretvorbe analogne postaje v digitalno v 
skladu s prilogo 6, je treba uporabiti metodo iz razdelka 6.7.2 priloge 1 ali 
- za prizadete analogne postaje, ki se v prihodnosti lahko pretvorijo v digitalne, je treba 
uporabiti metodo iz razdelka 6.7.2 priloge 1. 

in 

(b) referenčnih uporabnih poljskih jakosti 
Referenčna vrednost na vsaki preskušalni točki je izračunana uporabna poljska jakost 

v skladu z razdelkom 6.7.2 priloge 1. Referenčni datum za referenčno vrednost je 25. julij 

1997, za novo postajo pa datum, na katerega je vpisana v načrt. 
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in 

(c) nastale uporabne poljske jakosti pri novi analogni postaji 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4(b) in 
nadležne poljske jakosti predlagane postaje, umetno spremenjene v digitalno, tako da se 
od e.r.p. odšteje 7 dB. 

in 

(d) nastale uporabne poljske jakosti pri spremenjeni analogni postaji 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) s 
prispevkom zadušene prvotne postaje in nadležne poljske jakosti umetno spremenjene 
postaje, pretvoijene v digitalno, tako da se od e.r.p. odšteje 7 dB. 

5 Če pri novi analogni postaji razlika 4 (c) minus 4 (b) in pri spremenjeni analogni postaji 
razlika 4 (d) minus 4 (b) na katerikoli preskušalni točki ne presegata 0,3 dB, naj se 
zahteva sprejme. V tem primeru se šteje, daje postaja združljiva. 

5.1 Če v posebnih primerih (na primer topografski pogoji; številna predhodna manjša 
povečanja motenja) povečanje za 0,3 dB ali manj ni sprejemljivo ali 

5.2 povečanje na eni ali več preskušalnih točkah presega 0,3 dB ali 

5.3 merila, ki jih določijo uprave v skladu z 2.1 ali 3.2, niso izpolnjena, 

5.4 naj uprava, s katero potekajo posvetovanja, prouči, ali je predlagana postaja ob 
upoštevanju praktičnih okoliščin, na primer kadar je uporabna poljska jakost blizu 
najmanjše uporabne poljske jakosti, vseeno sprejemljiva in zato združljiva. 

5.5 Če proučevanje iz 5.4 pokaže, da povečanje motenja ni sprejemljivo, se šteje, da je 
postaja nezdružljiva. 
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RAZDELEK B: Združljivostna analiza za analogno televizijo, ki jo moti postaja DVB-T 

1 Po predložitvi zahteve za usklajevanje predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN naj se 
opravi združljivostna analiza, da se oceni vpliv na analogne televizijske storitve. Tak 
predlog lahko vključuje: 

1.1 novo postajo DVB-T ali novo omrežje SFN, 

1.2 spremembo postaje DVB-T ali omrežja SFN ali 

1.3 pretvorbo analogne televizijske postaje, če pogoji iz priloge 6 niso izpolnjeni. 

2 Če ni drugače dogovoijeno, naj se uporablja metoda napovedi razširjanja iz 2. razdelka 
priloge 1, ki temelji na priporočilu P.370 sektoija ITU-R. 

2.1 Če se ne uporablja metoda napovedi razširjanja, ki temelji na priporočilu P.370 sektoija 
ITU-R, naj se zadevne uprave odločijo za računsko metodo, ki se uporablja za 
ugotavljanje, ali je motenje, ki izvira iz predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN, 
sprejemljivo. 

3 Če je treba zaščititi analogno postajo majhne moči (manj kot 100 W e.r.p.) in 

3.1 če se zahteva posebna obravnava, na primer zaradi geografskih pogojev, ali pri relejnih 
sprejemnikih, ■» 

3.2 naj se obravnava vsak primer posebej, pri čemer se lahko uporabljajo podrobnejše 
računske metode. 

4 Opravijo naj se naslednji izračuni za določitev: 

(a) lokacije preskušalnih točk 
Uporabiti je treba metodo iz razdelka 6.7.1 priloge 1. 

in 

(b) referenčnih uporabnih poljskih jakosti. 
Referenčna vrednost na vsaki preskušalni točki je izračunana uporabna poljska jakost v 
skladu z razdelkom 6.7.1 priloge 1. Referenčni datum za referenčno vrednost je 25. julij 
1997, za novo postajo pa datum, na katerega je vpisana v načrt. 

in 

(c) nastale uporabne poljske jakosti pri novi postaji DVB-T ali omrežju SFN. 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) in 
nadležne poljske jakosti predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN. 

in 

(d) nastale uporabne poljske jakosti pri spremenjeni postaji DVB-T ali omrežju SFN. 
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5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) s 
prispevkom zadušene prvotne postaje ali zadušenega omrežja SFN in nadležne poljske 
jakosti spremenjene postaje ali omrežja SFN. 

(e) nastale uporabne poljske jakosti pri pretvorbi iz analogne postaje, če pogoji iz 
priloge 6 niso izpolnjeni. 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) s 
prispevkom zadušene prvotne postaje in nadležne poljske jakosti postaje ali omrežja 
SFN, ki izhaja iz pretvorbe. 

Če pri novi postaji DVB-T ali omrežju SFN razlika 4 (c) minus 4 (b) in pri spremenjeni 
postaji DVB-T ali omrežju SFN razlika 4 (d) minus 4(b) ter pri pretvorbi iz analogne 
postaje, kadar pogoji iz priloge 6 niso izpolnjeni, razlika 4 (e) minus 4 (b) na katerikoli 
preskušalni točki ne presegajo 0,3 dB, naj se zahteva sprejme. V tem primeru se šteje, da 
je postaja ali omrežje SFN združljivo. 

Če v posebnih primerih (na primer topografski pogoji; številna predhodna manjša 
povečanja motenja) povečanje za 0,3 dB ali manj ni sprejemljivo ali 

povečanje presega 0,3 dB ali 

merila, ki jih določijo uprave v skladu z 2.1 ali 3.2, niso izpolnjena, 

naj uprava, s katero potekajo posvetovanja, prouči, ali je predlagana postaja ob 
upoštevanju praktičnih okoliščin vseeno sprejemljiva in zato združljiva. 

Če proučevanje iz 5.4 pokaže, da povečanje motenja ni sprejemljivo, se šteje, da je 
postaja nezdružljiva. 

m 
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RAZDELEK C: Združljivostna analiza za postajo DVB-T, ki jo moti postaja DVB-T 

1 Po predložitvi zahteve za usklajevanje predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN naj 
se opravi združljivostna analiza, da se oceni vpliv na storitve postaje DVB-T. Tak 
predlog lahko vključuje: 

1.1 novo postajo DVB-T ali novo omrežje SFN ali 

1.2 spremembo postaje DVB-T ali omrežja SFN ali 

1.3 pretvorbo analogne televizijske postaje, če pogoji iz priloge 6 niso izpolnjeni. 

2 Če ni drugače dogovoijeno, naj se uporablja metoda napovedi razširjanja iz 2. razdelka 
priloge 1, ki temelji na priporočilu P.370 sektorja ITU-R. 

2.1 Če se ne uporablja metoda napovedi razširjanja, ki temelji na priporočilu P.370 sektorja 
ITU-R, naj se zadevne uprave odločijo za računsko metodo, ki se uporablja za 
ugotavljanje, ali je motenje, ki izvira iz predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN, 
sprejemljivo. 

3 Če je treba zaščititi postajo DVB-T majhne moči (manj kot 10 W e.r.p.) in 

3.1 če se zahteva posebna obravnava, na primer zaradi geografskih pogojev, ali pri relejnih 
sprejemnikih, 

3.2 naj se obravnava vsak primer posebej, pri čemer se lahko uporabljajo podrobnejše 
računske metode. 

4 Opravijo naj se naslednji izračuni za določitev: 

(a) lokacije preskušalnih točk 
- Za prizadete postaje DVB-T, ki ne izhajajo iz pretvorbe analogne postaje v digitalno v 
skladu s prilogo 6, je treba uporabiti metodo iz razdelka 6.7.2 priloge 1 ali 
- za prizadete postaje DVB-T, ki izhajajo iz pretvorbe analogne postaje v digitalno v 
skladu s prilogo 6, je treba uporabiti metodo iz razdelka 6.7.2 priloge 1 ali 
- za prizadete analogne postaje, ki se v prihodnosti lahko pretvorijo v digitalne, je treba 
uporabiti metodo iz razdelka 6.7.2 priloge 1. 

in 

(b) referenčnih uporabnih poljskih jakosti 
Referenčna vrednost na vsaki preskušalni točki je izračunana uporabna poljska jakost v 
skladu z razdelkom 6.7.2 priloge 1. Referenčni datum za referenčno vrednost je 25. julij 
1997, za novo postajo pa datum, na katerega je vpisana v načrt. 
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in 

(c) nastale uporabne poljske jakosti pri novi postaji DVB-T ali omrežju SFN. 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) in 
nadležne poljske jakosti predlagane postaje ali omrežja SFN. 

(d) nastale uporabne poljske jakosti pri spremenjeni postaji DVB-T ali omrežju SFN. 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) s 
prispevkom zadušene prvotne postaje in nadležne poljske jakosti spremenjene postaje 
DVB-T ali omrežja SFN. 

(e) nastale uporabne poljske jakosti pri pretvorbi analogne postaje, če pogoji iz 
priloge 6 niso bili izpolnjeni. 
Ta se določi iz vsote moči na vsaki preskušalni točki referenčne vrednosti iz 4 (b) s 
prispevkom zadušene prvotne postaje in nadležne poljske jakosti postaje ali omrežja 
SFN, ki izhaja iz pretvorbe. 

5 Če pri novi postaji DVB-T ali omrežju SFN razlika 4 (c) minus 4 (b) in pri spremenjeni 
postaji DVB-T ali omrežju SFN razlika 4 (d) minus 4 (b) in pri pretvorbi analogne 
postaje, kadar pogoji iz priloge 6 niso izpolnjeni, razlika 4 (e) minus 4 (b) na katerikoli 
preskušalni točki ne presegajo 0,3 dB, naj se zahteva sprejme. V tem primeru se šteje, da 
je postaja ali omrežje SFN združljivo. 

5.1 Če v posebnih primerih (na primer topografske pogoji; številna predhodna manjša 
povečanja motenja) povečanje za 0,3 dB ali manj ni sprejemljivo ali 

5.2 povečanje na eni ali več preskušalnih točkah presega 0,3 dB ali 

5.3 merila, ki jih določijo uprave v skladu z 2.1 ali 3.2, niso izpolnjena, 

5.4 naj uprava, s katero potekajo posvetovanja, prouči, ali je predlagana postaja ob 
upoštevanju praktičnih okoliščin, na primer kadar je uporabna poljska jakost blizu 
najmanjše uporabne poljske jakosti, vseeno sprejemljiva in zato združljiva. 

5.5 Če proučevanje iz 5.4 pokaže, da povečanje motenja ni sprejemljivo, se šteje, da je 
postaja nezdružljiva. 

in 

in 
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RAZDELEK D: Združljivostna analiza za primarne storitve, ki niso radiodifuzijske in jih 
moti postaja DVB-T 

1 Po predložitvi zahteve za usklajevanje predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN naj se 
opravi združljivostna analiza, da se oceni vpliv na primarne storitve, ki niso 
radiodifuzijske. Tak predlog lahko vključuje: 

1.1 novo postajo DVB-T ali novo omrežje SFN ali 

1.2 spremembo postaje DVB-T ali omrežja SFN ali 

1.3 pretvorbo analogne televizijske postaje. 

2 Če ni drugače dogovoijeno, naj se uporablja metoda napovedi razšiijanja iz 2. razdelka 
priloge 1, ki temelji na priporočilu P.370 sektoija ITU-R ali praznem prostoru, kot je 
primemo. 

2.1 Če se ne uporablja metoda napovedi razšiijanja, ki temelji na priporočilu P.370 sektoija 
ITU-R ali na praznem prostoru, kot je primemo, naj se zadevne uprave odločijo za 
računsko metodo, ki se uporablja za ugotavljanje, ali je motenje, ki izvira iz predlagane 
postaje DVB-T ali omrežja SFN, sprejemljivo. 

3 Nadležna poljska jakost predlagane postaje DVB-T ali omrežja SFN naj se izračuna z 
uporabo zaščitnih meril, ki so opredeljena v razdelku 2 priloge 5, na vsaki od 
preskušalnih točk, ki so določene za postajo druge storitve (glej razdelek 6.7.3 priloge 1). 

4 Če nadležna poljska jakost pod 3) na katerikoli preskušalni točki ne presega poljske 
jakosti, ki jo je treba zaščititi, kot je opredeljeno v 2. razdelku priloge 5, naj se zahteva 
sprejme. V tem primeru se šteje, daje postaja združljiva. 

4.1 Pri pretvorbi analogne postaje in če nadležna poljska jakost, izračunana pod 3), na nobeni 
preskušalni točki ne presega nadležne poljske jakosti prvotne analogne postaje, se šteje, 
daje postaja združljiva. 

5 Če je nadležna poljska jakost večja od poljske jakosti, ki jo je treba zaščititi, na eni ali 
več preskušalnih točkah ali 

% 

5.1 merila, ki so jih določile uprave v skladu s točko 2.1, niso izpolnjena, 

5.2 naj uprava, s katero potekajo posvetovanja, prouči, ali je predlagana postaja ob 
upoštevanju praktičnih okoliščin vseeno sprejemljiva in zato združljiva. 

5.3 Če se pri proučevanju iz 5.2 ugotovi, da motenje ni sprejemljivo, se šteje, da je postaja 
nezdružljiva. 
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RAZDELEK E: Združljivostna analiza za postajo DVB-T, ki jo motijo primarne storitve, ki 
niso radiodifuzijske 

1 Po predložitvi zahteve za usklajevanje predlagan? postaje za primarno storitev, ki ni 
radiodifuzijska, naj se opravi združljivostna analiza, da se oceni vpliv na storitve 
postaje DVB-T. Tak predlog lahko vključuje: 

1.1 novo postajo ali 

1.2 spremembo postaje. 

2 Če ni drugače določeno, naj se uporablja metoda napovedi razširjanja iz 2. razdelka 
priloge 1, ki temelji na priporočilu P.370 sektoija ITU-R ali na praznem prostoru, kot je 
primerno. 

2.1 Če se ne uporablja metoda napovedi razširjanja, ki temelji na priporočilu P.370 sektoija 
ITU-R ali praznem prostoru, kot je primemo, naj se zadevne uprave odločijo za računsko 
metodo, ki se uporablja za ugotavljanje, ali je motenje, ki izvira iz predlagane postaje, 
sprejemljivo. 

3 Če je treba zaščititi postajo DVB-T majhne moči (manj kot 10 W e.r.p.) in 

3.1 če se zahteva posebna obravnava, na primer zaradi geografskih pogojev, ali pri relejnih 
sprejemnikih, 

3.2 naj se obravnava vsak primer posebej, pri čemer se lahko uporabljajo podrobnejše 
računske metode. 

4 Opravijo naj se naslednji izračuni za določitev: 

(a) lokacije preskušalnih točk 
- Za postaje DVB-T, ki ne izhajajo iz pretvorbe analogne postaje v digitalno v skladu s 
prilogo 6, je treba uporabiti metodo iz razdelka 6.7.3 priloge 1 za polyivanje z omejenim 
šumom ali 
- za prizadete postaje DVB-T, ki izhajajo iz pretvorbe analogne postaje v digitalno v 
skladu s prilogo 6, je treba uporabiti metodo iz razdelka 6.7.3 priloge 1 za pokrivanje z 
omejenim šumom ali 
- za prizadete analogne postaje, ki se v prihodnosti lahko pretvorijo v digitalne, je treba 
uporabiti metodo iz razdelka 6.7.3 priloge 1. 

in 

(b) nadležnih poljskih jakosti 
Nadležna poljska jakost za predlagano postajo za storitve, ki ni radiodifuzijska, naj se 
izračuna na vsaki od teh preskušalnih točk. 

5 Če nadležna poljska jakost iz 4 (b) na nobeni preskušalni točki ne presega najmanjše 
srednje ekvivalentne poljske jakosti storitve postaje DVB-T, kot je opredeljena v 8. 
razdelku priloge 1, se zahteva po navadi sprejme. V tem primeru se šteje, daje postaja 
združljiva. 
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5.1 Če nadležna poljska jakost na eni ali več preskušalnih točkah presega najmanjšo srednjo 
ekvivalentno poljsko jakost ali 

5.2 merila, ki so jih določile uprave v skladu z 2.1 ali 3.2, niso izpolnjena, 

5.3 naj uprava, s katero potekajo posvetovanja, prouči, ali je predlagana postaja ob 
upoštevanju praktičnih okoliščin vseeno sprejemljiva in zato združljiva. 

5.4 Če se pri proučevanju iz 5.3 ugotovi, da motenje ni sprejemljivo, se šteje, da je postaja 
nezdružljiva. 
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PRILOGA 5 

Metode in merila za ocenjevanje združljivosti med storitvami DVB-T in storitvami, ki 
niso radiodifuzijske*' 

1 Druge storitve in oblike souporabe 
Radiodifuzija nima izključnega dostopa do frekvenčnih pasov, ki so razporejeni za 
radiodifuzijske storitve. Obstajajo številne oblike souporabe, ki se med državami razlikujejo 
tako v pomenu vključene "druge storitve" kot tudi njenega statusa v okviru Pravilnika o 
radiokomunikacij ah. 

Oblike souporabe vključujejo: 

• radiodeterminacijo v Združenem kraljestvu na 36. kanalu; 

• radioastronomijo na 38. kanalu; 

• različne vojaške storitve (na tleh in v zraku) v V. pasu vse do 69. kanala; 

• pomožne storitve za radiodifuzijo in pripravo programov (SAB/SAP); 

• vsako drugo souporabo storitev s televizijo v III., IV. in V. pasu do 69. kanala. 

Pri souporabi je treba upoštevati status storitev. V tem smislu je radioastronomija poseben 
primer; čeprav je razporejena kot sekundama, pa Pravilnik o radiokomunikacijah priporoča, 
da se pri drugih radijskih storitvah sprejmejo ukrepi za zaščito radioastronomskih opazovanj. 

'Metode in merila za oblike souporabe, ki vključujejo radiodifuzijske storitve, so opisane v 
prilogi 1. 

1.1 Seznami drugih storitev 

Seznami drugih storitev v III., IV. in V. pasu so navedeni v razpredelnicah A5.J in A5.2. Ti 
seznami so le informativni in morda niso popolni. 

Črka D (Da) v stolpcu "razpoložljive informacije" pomeni, da so razpredelnice parametrov v 
2. oziroma 3. razdelku. 

V 2. in 3. razdelku priloge 5 sledi "indikatorjem storitev"**, prikazanim v razpredelnicah 
A5.1 in A5.2, številka 7 ali 8, ki označuje, ali se navedena zaščitna razmeija nanašajo na 7- ali 
8-megaherčne storitve DVB-T. 

* Sklicevanje na storitve v tej prilogi se uporablja v splošnem smislu in ni nujno, da odraža definicijo storitev iz 
Pravilnika o radiokomunikacijah. 

** "Identifikator storitev", uporabljen v tej prilogi, ne ustreza razredu postaj, kot se uporablja v Pravilniku o 
radiokomunikacijah. 
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Razpredelnica A5.1 

Seznam drugih storitev v III. pasu 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

SAP/SAB 173,7-230 Združeno 
kraljestvo 

NR, NS, NT Da, Da, Da 

SAP/S AB 174-223 Nemčija NR Da 

SAP/SAB 175,5-178,5 
183,5-186,5 

Francija NX Ne 

SAP/SAB 181-216 Nizozemska NR, NS, NT Da, Da, Da 

SAP/SAB 174,3-178,5 Švedska NY Ne 

SAP/SAB 174-230 Italija NR Da 

SAP/SAB 174-195 Španija NR Da 

SAP/SAB 174-230 Belgija NR Da 

SAP/SAB 174-230 Švica NR Da 

SAP/SAB 174-230 Portugalska NR Da 

SAP/SAB 174-230 Slovaška NW Ne 

SAP/SAB 174-223 Luksemburg NR Da 

Medicinska telemetrija 218-221 Nizozemska LA Da 

Medicinska telemetrija 174-230 Švica LA Da 

Medicinska telemetrija 174-176 Belgija LA Da 

Slušni pripomočki 174-223 Nemčija LB Da 

Slušni pripomočki 173,35-175,02 Združeno 
kraljestvo 

LB Da 

Naprave kratkega dosega 223,5-225 Francija LC Da 

Snopovni sistemi PMR 174-217 Združeno 
kraljestvo 

MT Da 

Snopovni sistem PMR 223-230 Španija MT Da 

Mobilni sistem 174-223 Francija MM Da 

Mobilni sistem 174-230 Italija MM Da 

Mobilni sistem 174-181 Nizozemska MM Da 

Vojaški radioreleji 174-223 Vzhodna 
Evropa 

FX Ne 

Obrambni sistemi 225-230 Belgija XE Ne 

Vojaške storitve 223-230 Francija XF Ne 

Vojaške storitve 223-225 Luksemburg XF Ne 

7iunij2005 109 poročevalec, št. 37 



Razpredelnica A5.2 

Seznam drugih storitev v IV. in V. pasu 

Mobilna storitev: 
od 470 do 790 MHz, sekundarne v nekaterih državah v skladu s S5.296 
od 790 do 862 MHz, primarne v nekaterih državah v skladu s S5.316 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

SAP/SAB 468-862 
z geografskimi 
omejitvami 

Združeno 
kraljestvo 

NR, NS, NT Da, Da, Da 

SAP/SAB 470-608 
614-790 
798-830 

Nemčija NR, NS, NT Da, Da, Da 

SAP/SAB 470-830 Francija NA Ne 
SAP/SAB 800-820 Danska NR.NS Da, Da 
SAP/SAB 800-814 

471-476,45 
854-862 

Švedska NR Da 

SAP/SAB 800-820 Norveška NR Da 
SAP/SAB 470-790 Nizozemska NR, NS. NT Da, Da, Da 
SAP/SAB 470-790 

830-862 
Španija NR, NT Da, Da 

SAP/SAB 470-862 Švica NR Da 
SAP/SAB 470-790 Avstrija NR Da 
S^P/SAB 470-478 

486-494 
800,1-819,9 
855,5-861,875 

Finska NR Da 

SAP/SAB 470-862 Italija NR Da 
SAP/SAB 470-790 Belgija NT, NS Da, Da 
SAP/SAB 470-862 Portugalska NR Da 
SAP/SAB 470-530 

570^630 
Slovaška ND Ne 

Kopenska mobilna/ENG 470-790 Švica NE Ne 
Kopenska mobilna/ENG 470-478 Norveška NF Ne 
Videokamere 790-862 Švica NG Ne 
Taktični radiorele 790-862 Nemčija MF Da 
Taktični radiorele 830-862 Francija MF Da 
Taktični radiorele 790-862 (10 MHz 

znotraj pasu) 
Danska MF Da 

Taktični radiorele 790-798 
798-806 
846-854 
854-862 

Nizozemska MD Da 

Taktični radiorele 838-854 Portugalska MC Ne 
Taktični radiorele 838-862 Grčija MF Da 
Taktični radiorele 840-862 Belgija MA Ne 
Taktični radiorele | 790-854 Luksemburg MA Ne 
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Mobilna storitev: 
od 470 do 790 MHz, sekundarna v nekaterih državah v skladu s S5.296 
od 790 do 862 MHz, primarna v nekaterih državah v skladu s S5.316 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

Vojaška mobilna 790-800,1 
819,9-855,5 
861,875-862 

Finska MG Ne 

Mobilne povezave 830-862 Španija MH Da 

Fiksna storitev: 
od 470 do 790 MHz: brez razporeditve v RR 
od 790 do 862 MHz: primarna 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

Fiksne povezave 790-862 Norveška FA Da 
Fiksne povezave 790-862 Belgija FB Ne 
Fiksne (samo sprejem) 852-860 Norveška FC Ne 
Fiksne povezave 
(od studia do oddajnika) 

790-862 Norveška GN Ne 

Fiksne povezave 
(od studia do oddajnika) 

838,75-852,25 Portugalska GP Da 

Fiksne povezave 
(od studia do oddajnika) 

830-862 Španija GS Da 

Fiksne po veza ve-vojaške 822-862 Portugalska FM Da 
Povezava točka-več točk 845-849 Češka EC Ne 
Povezava točka-več točk 824-830 Poljska EP Ne 

Letalska radionavigacija: 
Primarna pod opombo S5.312 v območju od 645 do 862 MHz v nekaterih državah 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitev 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

Letalska 
radionavigacija 

800-808 Madžarska AA Da 

Letalska 
radionavigacija 

734-742 
796-808 

Češka AA Da 

Letalska 
radionavigacija 

645-862 Rusija AA Da 

Letalska 
radionavigacija 

645-862 Ukrajina AA Da 

Letalska 
radionavigacija 

645-862 Moldavija AA Da 

Letalska 
radionavigacija (RSBN) 

790-814 Poljska AA Da 

Letalska 
radionavigacija (RSP) 

830-880 Poljska AB Ne 

Letalska 
_ radionavigacija 

645-862 « Romunija AA Da 

Letalska 
radionavigacija 

790-808 Slovaška AA Da 

IFF 654-678 Madžarska BA Ne 
EFF 646-686 Poljska BB Ne 

Letalska radionavigacija: 
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Primarna pod opombo S5.312 v območju od 645 do 862 MHz v nekaterih državah 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

Identifikacijski sistem 
(aktivni odziv) 

730-750 Poljska BC Ne 

Identifikacijski sistem 
(aktivni odziv) 

734-742 Slovaška BD Ne 

Identifikacijski sistem 
(aktivni odziv) 

730-750 Madžarska BC Ne 

Radar: 
Primarni pod opombama S5.302 in S5.312 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

Radar 590-598 Združeno 
kraljestvo 

XG Da 

Radar 838-862 Češka XZ Ne 
Radar 838-862 Slovaška XY Ne 
Radar 810-862 Romunija XX Ne 
Radar 825-835 Madžarska XY Ne 

Radioastronomija: 
Sekundarna, treba zavarovati z opombo S5,149 

Storitev Frekvenca 
(MHz) 

Država Identifikator 
storitve 

Podatki na voljo 
(Da/Ne) 

Radioastronomija 608-614 Združeno 
kraljestvo 

XA, XC Da, Da 

Radioastronomija 608-614 Nemčija XC Da 
Radioastronomija 608-614 Poljska XA Da 
Radioastronomija 608-614 Nizozemska XA, XB, XC Da, Da, Da 
Radioastronomija 608-614 Belgija XA Da 
Radioastronomija 608-614 (predvidena) Francija XA Da 
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1.2 Potrebe po zaščiti drugih storitev 

Poleg parametrov: 

• središčna frekvenca, 

• signalni nivo, ki gaje treba zaščititi, 

• zaščitno razmerje kot funkcija frekvenčnega ločevanja med digitalnimi 
televizijskimi frekvencami in drugimi storitvenimi središčnimi frekvencami, 

• odstotek časa, za katerega se zahteva zaščita, 

• usmerjenost in diskriminacija sprejemne antene za druge storitve (če je primerno) 

je treba določiti tudi območja ali lokacije, za katere se zahteva zaščita drugih storitev. 

Ta določitev se lahko ustrezno opravi z določitvijo niza lokacij preskušalnih točk (kot so 
zemljepisna dolžina, zemljepisna širina in višina od tal ali nadmorska višina, kot je primerno), 
ki pomenijo bodisi: 

• mejo območja, znotraj katerega se zahteva zaščita, ali 

• dejanske lokacije, na katerih so ali pa so lahko postavljene sprejemne naprave. 

Da se izogne nekaterim dvoumnostim, ki so povzročale težave v preteklosti, je treba pri 
natančni določitvi podatkov o značilnostih sprejemne antene za postaje drugih storitev 
posebno skrb nameniti naslednjemu: 

• pri sprejemu z mobilno anteno se predvideva, da ni niti diskriminacije smemosti 
niti diskriminacije polarizacije, in 

• pri sprejemu s fiksno anteno je treba natančno opredeliti usmerjenost antene ter 
njeno sopolamo in križno polarno diskriminacijo kot funkcijo relativnega obroča 
pokrivanja. 

i 
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1.3 Tehnični elementi drugih storitev, ki so potrebni za izračune združljivosti 

Parametri oddajnih oziroma sprejemnih terminalov, potrebni za izračune združljivosti, so: 

• modulacija; 

• frekvenca; 

• pasovna širina; 

• največja sevana moč; 

• azimutni sevalni diagram; 

• polarizacija; 

• polarizacijska diskriminacija; 

• koordinate lege in podatki o višini (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina in 
višina od tal ali nadmorska višina, kot je primemo); 

• zaščitno razmeije kot funkcija ločitve frekvenc; 

• najmanjši signalni nivo, ki gaje treba zaščititi pri danem sistemu; 

• časovni odstotek, ki gaje treba zaščititi; 

• območje pokrivanja, kot je določeno z izračunom preskušalnih točk (do 36). 

1.4 Izračun zaščite drugih storitev 

Opravi naj se izračun za vsako preskušalno točko, uporabljeno pri določitvi druge storitve. Pri 
izračunu naj se upoštevajo: 

• zaščitno razmeije za frekvenčno razliko med drugo storitvijo in storitvijo digitalne 
televizije; 

• signalni nivo moteče dodelitve (frekvence); 

• diskriminacija (polarizacija in smernost) sprejemne antene za druge storitve, kadar 
je to primemo. 

Iz zgoraj navedenih podatkov se lahko nadležna poljska jakost (pri vsaki preskušalni točki) 
izračuna za drugo storitev. 

Nadležna poljska jakost En je določena kot: 

En = Ej + PR + A 

kjer je, izraženo v dB: 

Ei = vrednost poljske jakosti dodelitve postaji DVB-T, 
PR = ustrezno zaščitno razmeije, 

A = ustrezna diskriminacija sprejemne antene (A < 0). 
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Pri vsakem potrebnem usklajevanju se lahko nadležna poljska jakost (na vsaki preskušalni 
točki) primerja z najmanjšim signalnim nivojem, ki gaje treba zaščititi za drugo storitev (glej 
razdelek D priloge 4). 

Izračun nivoja motečega signala je odvisen od druge storitve, ki se upošteva. Za prizemne 
druge storitve se lahko uporabi priporočilo P.370 sektorja ITU-R (za posamezne oddajnike) 
ali statistična metoda (za omrežja SFN) ob upoštevanju ustreznega časovnega odstotka. Če pa 
med sprejemnikom drugih storitev in motečim oddajnikom obstaja vidno območje, bodo za 
letalske (ali satelitske) storitve potrebni izračuni za prazen prostor. 

1.5 Izračun zaščite digitalne televizije 

Za vsako preskušalno točko, ki se uporablja pri določitvi področja pokrivanja digitalne 
televizije, naj se opravi izračun. Pri izračunu naj se upoštevajo: 

• zaščitno razmerje (PR) za frekvenčno razliko med drugo storitvijo in storitvijo 
digitalne televizije; 

• signalni nivo oddajnika drugih storitev; 

• diskriminacija sprejemne antene za digitalne televizijske storitve (pri sprejemu s 
fiksno anteno). 

Iz navedenih podatkov se lahko nadležna poljska jakost (na vsaki mejni preskušalni točki) 
izračuna za storitev digitalne televizije. 

Nadležna poljska jakost En je določena kot: 

En = Ej + PR + C +A 

kjer je, izraženo v dB: 

Ej = vrednost poljske jakosti frekvence dodelitve druge storitve, 
PR = ustrezno zaščitno razmerje, 
C = korekcijski faktor razširjanja (za doseganje 95-odstotne namesto 50- 

odstotne lokacijske verjetnosti). Glej tudi razdelek 6.2 priloge 1. 
A = ustrezna diskriminacija sprejemne antene (A < 0). 

Pri vsakem potrebnem usklajevanju se lahko nadležna poljska jakost (na vsaki mejni 
preskušalni točki) primerja z najmanjšim signalnim nivojem storitve digitalne televizije (glej 
razdelek E priloge 4). 
2 Zaščitna merila za druge storitve 

Kadar so navedene vrednosti za poljsko jakost, ki jo je treba zaščititi, in za višino sprejemne 
antene, gre za privzete vrednosti za storitev, ki se lahko uporabijo pri postopku usklajevanja, 
če v zapisu o postaji za druge storitve ni navedenih nobenih vrednosti. Vrednost 999 ali -99 v 
teh okencih pomeni, da morajo biti v zapisu o postaji za drugo storitev navedene specifične 
vrednosti. Kadar zahtevane vrednosti niso bile vključene, je v skladu z resolucijo št. 3 za 
njihovo sestavo potrebno dodatno delo. 

Af je razlika med središčnimi frekvencami neželenih in želenih signalov (fnežeiena - fieiena )• Pri 
radioastronomiji je želena signalna frekvenca središče razporejenega pasu. 
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Za opremo SAB/SAP, ki bi lahko delovala v območju od 470 do 862 MHz, je privzeta poljska 
jakost, ki jo je treba zaščititi, prikazana pri 650 MHz. Privzeta poljska jakost, ki jo je treba 
zaščititi (E), se lahko izpelje pri vsaki drugi frekvenci (f) iz : 

E(f) = E(650) + 201ogio(f/650) 

kjer je 

f = frekvenca v MHz, 
E(650) = poljska jakost pri frekvenci 650 MHz, 

ECO = poljska jakost pri frekvenci f. 

Številka 7 ali 8 v kodi identifikator storitve pomeni 7- ali 8-megaherčno DVB-T kot neželeno 
storitev. 

Želeno: Letalska 
radionavigacija 

RSBN 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

42 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

10 

Identifikator storitve AA8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -12,0 -6,0 -4.2 -3,8 0,0 3,8 4,2 6,0 12,0 
PR (dB) -87,2 -62,2 -50,2 0,0 0.0 0,0 -50,2 -62,2 -87,2 

Zeleno: Fiksna povezava Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

26 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

-99 

Identifikator storitve FA8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -10,0 -5,0 -4,0 -3,0 0,0 3,0 4,0 5,0 10,0 
PR (dB) -55,0 -4,0 6,0 8,5 9,0 8,5 6,0 -4,0 -55,0 

Zeleno: Fiksna vojaška Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

18 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

35 

Identifikator storitve FM8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -10,0 -5,0 -4,0 0,0 4,0 5,0 10,0 
PR (dB) -50,0 1.0 11,0 14,0 11.0 1.0 -50,0 

Želeno: Povezava studio- 
oddajnik 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

66 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

21 

Identifikator storitve GP8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,2 -3.8 -3,6 0.0 3,6 3,8 
PR (dB) -18,0 -17,0 -12,0 -9.0 -5.0 36,0 43,0 43,0 43,0 36,0 

Af (MHz) 4,2 6,0 8,0 10,0 12.0 
PR (dB) -5,0 -9,0 -12,0 -17,0 -18.0 

Zeleno: Povezava 
studio-oddajnik 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

60,5 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

21 
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Identifikator storitve | GS8 
Neželen® DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,2 -3,8 -3,6 0,0 3,6 3,8 

PR (dB) -18,0 -17,0 -12,0 -9,0 -5,0 36,0 43,0 43,0 43,0 36,0 

Af (MHz) 4,2 6,0 8,0 10,0 12,0 
PR (dB) -5.0 -9,0 -12,0 -17,0 -18,0 

Želeno: Medicinska 
telemetrija 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBjtV/m) 

999 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve LA7 
Neželeno DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -4,0 -3,4 0,0 3,4 4,0 
PR (dB) -60,0 -12,0 -12,0 -12,0 -60,0 

Zeleno: Medicinska 
telemetrija 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

999 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve LA8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

. Af (MHz) -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 
PR (dB) -60,0 -13,0 -13,0 -13,0 60,0 

Zeleno: Slušni pripomočki Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve LB7 
Neželeno DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -4,0 -3,4 0,0 3,4 4,0 
PR (dB) 

Manjkajoče podatke je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Zeleno: Slušni pripomočki Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve LB8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije St. 3. 

Zeleno Naprave kratkega 
dosega 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

Identifikator storitve LC7 
Neželeno DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -4,0 -3,4 0,0 3.4 4,0 
PR (dB) -22,0 22,0 22,0 22,0 -22.0 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije 5t. 3. 

Želeno: Naprave kratkega 
dosega 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB^V/m) 

Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 
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Identifikator storitve | LC8 
Neželeno | DVB-T/8 MHz t 

Af (MHz) -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 
PR (dB) -22,0 21,0 21,0 21,0 -22,0 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Zeleno: Taktični radiorele Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

27 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

10 

Identifikator storitve MD8 
Neželeno I DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) ^*,23 -3,77 0,0 3,77 4,23 
PR (dB) -48,0 2,0 2,0 2,0 -48,0 

Zeleno: Taktični radiorele Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

27 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

17 

Identifikator storitve MF8 
Neželeno 1 DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -6,5 -5,0 -3,5 0,0 3,5 5,0 6,5 
PR (dB) -40,7 -20.7 -0,7 -0,7 -0,7 -20,7 -40,7 

Zeleno: Mobilna povezava Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

25,5 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

5 

Identifikator storitve MH8 
Neželeno j DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,2 -3,8 -3,6 0,0 3,6 3,8 
PR (dB) -50,0 -50,0 -45,0 -40,0 -35,0 7,0 12,0 12,0 12,0 7,0 

Af (MHz) 4,2 6,0 8,0 10,0 12,0 
PR (dB) -35,0 -40,0 -45,0 -50,0 -50,0 

Želeno: Mobilni sistem Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

999 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve MM7 
Neželeno 1 DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -4,0 -3,4 0,0 3,4 4,0 
PR (dB) -60,0 6,0 6,0 6,0 -60,0 

Zeleno: Mobilni sistem Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

999 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1.5 

Identifikator storitve MM8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 
PR (dB) -60,0 5.0 5,0 5,0 -60.0 

Želeno: PMR, snopovni 
sistemi 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBAiV/m) 

24 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve MT7 
Neželeno DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -4,0 -3.4 0,0 3,4 4,0 
PR (dB) -58,0 -18,0 -18,0 -18.0 -58,0 

Želeno PMR, snopovni 
sistemi 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

24 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1.5 

Identifikator storitve MT8 
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Neželeno | DVB-T/8 MHz 
Af (MHz) -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 
PR (dB) -58,0 -19,0 -19,0 -19,0 -58,0 

Želeno: Radijski mikrofon 
(komprimirano) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

68 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve NR7 na frekvenci (MHz) 650 
Neželeno | DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -10,5 -8,75 -7,0 -5,25 -3,68 -3,32 -3,15 0,0 3,15 3,32 
PR (dB) -49.0 -49,0 -44,0 -39,0 -34,0 8,0 13,0 13,0 13,0 8,0 

Af (MHz) 3,68 5,25 7,0 8,75 10,5 
PR (dB) -34,0 -39,0 -44,0 -49,0 -49,0 

Zeleno: Radijski mikrofon 
(komprimirano) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

68 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve NR8 na frekvenci (MHz) 650 
Neželeno | DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,2 -3,8 -3,6 0,0 3,6 3,8 
PR (dB) -50,0 -50,0 -45,0 -40,0 -35,0 7,0 12,0 12,0 12,0 7,0 

Af (MHz) 4,2 6,0 8,0 10,0 12,0 
PR (dB) -35.0 -40.0 -45,0 -50,0 -50,0 

Želeno: ■ Povezava OB 
(stereo 

nekomprimirano) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

86 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

10 

Identifikator storitve NS7 na frekvenci (MHz) 650 
Neželeno | DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -10,5 -8,75 -7,0 -5.25 -3,68 -3,32 -3,15 0,0 3,15 3,32 
PR (dB) -17,0 -16,0 -11,0 -8.0 -4,0 37,0 44,0 44,0 44,0 37,0 

Af (MHz) 3,68 5,25 7,0 8,75 10,5 
PR (dB) ^.0 -8,0 -11,0 -16,0 -17,0 

Zeleno: Povezava OB 
(stereo 

nekomprimirano) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

86 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

10 

Identifikator storitve NS8 na frekvenci (MHz) 650 
Neželeno | DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,2 -3.8 -3,6 0,0 3,6 3,8 
PR (dB) -18,0 -17,0 -12,0 -9,0 -5,0 36,0 43,0 43,0 43,0 36,0 

Af (MHz) 4,2 6,0 8,0 10,0 12,0 
PR (dB) -5,0 -9,0 -12,0 -17.0 -18,0 

Zeleno: Povratni govor 
(nekompri mirano) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

31 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve NT7 na frekvenci (MHz) 650 
Neželeno | DVB-T/7 MHz 

Af (MHz) -10,5 -8,75 -7,0 -5,25 -3,68 -3,32 -3,15 0.0 3,15 3,32 
PR (dB) -96,0 -91,0 -84,0 -79.0 -69,0 -19,0 -13,0 -13,0 -13,0 -19,0 

Af (MHz) 3,68 5,25 7,0 8,75 10,5 
PR (dB) -69,0 -79,0 -84,0 -91,0 -96,0 

Zeleno: Povratni govor 
(nekomprimirano) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfiV/m) 

31 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

1,5 

Identifikator storitve NT8 na frekvenci (MHz) 650 
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Neželeno DVB-T/8 MHz 
Af (MHz) -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,2 -3,8 -3,6 0,0 3,6 3,8 
PR (dB) -97,0 -92,0 -85,0 -80,0 -70,0 -20,0 -14,0 -14,0 -14,0 -20,0 

Af (MHz) 4.2 6,0 8,0 10,0 12,0 
PR (dB) -70,0 -80,0 -85,0 -92,0 -97,0 

Zeleno: Radioastronomija 
CH38 

enojni teleskop 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

-39 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

50 

Identifikator storitve XA8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -9,0 -7,0 -6.8 0,0 6,8 7,0 9,0 
PR (dB) -66,2 -45,8 -1,2 -1,2 -u -45,8 -66,2 

Zeleno: Radioastronomija 
CH38 

interferometer 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBfxV/m) 

-33 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

10 

Identifikator storitve XB8 
Neželeno | DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -9,0 -7,0 -6,8 0,0 6,8 7,0 9,0 
PR (dB) -66.2 -45,8 -1,2 -1,2 -1,2 •^5,8 -66,2 

Zeleno: Radioastronomija 
CH38 
VLBI 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dB/iV/m) 

3 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

50 

Identifikator storitve XC8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -9,0 -7,0 -6.8 0,0 6,8 7,0 9,0 
PR (dB) -66,2 -45,8 -1.2 -1,2 -1,2 -45,8 -66,2 

Zeleno: CH36 letališki 
radarji (Združeno 

kraljestvo) 

Privzeta poljska jakost, 
ki jo je treba zaščititi 

(dBuV/m) 

-12 Privzeta višina 
sprejemne antene (m) 

7 

Identifikator storitve XG8 
Neželeno DVB-T/8 MHz 

Af (MHz) -5,0 -4.0 -3,0 0,0 3,0 4,0 5,0 
PR (dB) -79,0 -40,0 0,0 0.0 0,0 -40,0 -79,0 
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3 Zaščitna merila za postajo DVB-T 

Kadar so navedene vrednosti za dejansko sevano moč in višino antene, gre za privzete vrednosti za 
storitev, ki se lahko uporabijo pri postopku usklajevanja, če v zapisu o postaji za druge storitve ni 
navedenih nobenih vrednosti. Vrednost 999 ali -99 v teh okencih pomeni, da morajo biti v zapisu o 
postaji za drugo storitev navedene specifične vrednosti. Kadar zahtevane vrednosti niso bile vključene, 
je v skladu z resolucijo št. 3 za njihovo sestavo potrebno še dodatno delo. 

Af je razlika med središčnimi frekvencami neželenih in želenih signalov (f^iena - fjeiena )• 

Vsa navedena zaščitna razmerja (PR) se nanašajo na sistemski način, ki se uporablja za referenčne 
pogoje sprejema iz 8. razdelka priloge 1, to je z zahtevano vrednostjo C/N 20 dB. 

Številka 7 ali 8 v kodi identifikator storitve pomeni 7- ali 8-megaherčno DVB-T kot želeno storitev. 

Zeleno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Letalska radio- 

navigacija RSBN 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
27 Privzeta višina 10 000 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve AA8 

Af (MHz) 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Fiksna 

povezava 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
18 Privzeta višina -99 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve FA8 

Af (MHz) 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Fiksna vojaška 

povezava 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
4 Privzeta višina 35 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve FM8 

Af (MHz) 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Zeleno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Povezava studio- 

oddajnik 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
15 Privzeta višina 21 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve GP8 

Af (MHz) -12 -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4.0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Povezava studio- 

oddajnik 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
10 Privzeta višina 21 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve GS8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32.0 -27.0 4.0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 
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Želeno DVB-T/7 MHz 
Neželeno Medicinska 

telemetrija 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
999 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve LA7 

Af (MHz) -10,5 -4,0 -3,4 0,0 3,4 '4.0 10,5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Medicinska 

telemetrija 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
999 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve LA8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3,9 0,0 3.9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/7 MHz 
Neželeno Slušni 

pripomočki 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
-20 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve LB7 

Af (MHz) -10,5 -4,0 -3,4 0.0 3.4 4.0 10,5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4.0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Slušni 

pripomočki 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
-20 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve LB8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3,9 0.0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/7 MHz 
Neželeno Naprave 

kratkega dosega 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
Privzeta višina 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve LC7 

Af (MHz) -10,5 -4,0 -3.4 0,0 3,4 4,0 10,5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije 5t. 3. 

Želeno 1 DVB-T/8 MHz 
Neželeno Naprave 

kratkega dosega 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
Privzeta višina 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve LC8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3,9 0.0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4.0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije Jt. 3. 

poročevalec, št. 37 122 7. juniji 



Želeno | DVB-T/8 MHz 
Neželeno Taktični 

radiorele 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
20 Privzeta višina 10 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MD8 - 

Af (MHz) 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Zeleno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Taktični 

radiorele 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
16 Privzeta višina 17 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MF8 

Af (MHz) 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije št. 3. 

Želeno | DVB-T/8 MHz 
Neželeno Mobilna 

povezava 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
3 Privzeta višina 5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MH8 

Af (MHz) -12.0 -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32.0 -27,0 O

 

•p.
 

o
 

4,0 -27,0 -32,0 

Zeleno DVB-T/7 MHz 
Neželeno Mobilni 

sistem 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
999 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MM7 

Af (MHz) -10,5 -4,0 -3,4 0.0 3,4 4,0 10.5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Zeleno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Mobilni 

sistem 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
999 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MM8 

Af (MHz) -12.0 -4,5 -3,9 0,0 3,9 4.5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4.0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/7 MHz 
Neželeno PMR, snopovni 

sistemi 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
999 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MT7 

Af (MHz) -10,5 -4,0 -3,4 0,0 3,4 4,0 10,5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27.0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno PMR, snopovni 

sistemi 
Privzeta 

e r.p. (dBW) 
999 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve MT8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3.9 0.0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4.0 4.0 -27,0 -32,0 
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Zeleno DVB-T/7 MHz 
Neželeno Radiomski 

(komprimirano) 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
-13 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve NR7 • 

Af (MHz) -10,5 -3,94 -3,40 0,0 3,40 3,94 10,5 
PR(dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Radiomski 

(komprimirano) 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
-13 Privzeta višina 1,5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve NR8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/7 MHz 
Neželeno Povezava OB (stereo, 

nekomprimirano) 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
14 Privzeta višina 10 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve NS7 

Af (MHz) -10,5 -3,94 -3,40 0,0 3,40 3,94 10,5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4.0 4,0 4.0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Povezava OB (stereo, 

nekomprimirano) 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
14 Privzeta višina 10 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve NS8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3.9 0,0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4.0 4.0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno | DVB-T/7 MHz 
Neželeno Povratni govor 

(nekomprimirano) 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
0 Privzeta višina 5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve NT7 

Af (MHz) -10,5 -3,94 -3,40 0,0 3,40 3,94 10,5 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4,0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno Povratni govor 

(nekomprimirano) 
Privzeta 

e.r.p. (dBW) 
0 Privzeta višina 5 

oddajne antene (m) 
Identifikator storitve NT8 

Af (MHz) -12,0 -4,5 -3,9 0,0 3,9 4,5 12,0 
PR (dB) -32,0 -27,0 4,0 4,0 4.0 -27,0 -32,0 

Želeno DVB-T/8 MHz 
Neželeno CH36 letališki 

radar (Združeno 
kraljestvo) 

Privzeta 
e.r.p. (dBW) 

999 Privzeta višina 
oddajne antene (m) 

7 

Identifikator storitve XG8 
Af (MHz) 
PR (dB) 

Manjkajoče vrednosti je treba zagotoviti v skladu s postopkom iz resolucije it. 3. 
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PRILOGA 6 

Predpisi za pretvorbo iz analogne v digitalno obliko 

1 Glede na zahtevo za pretvorbo analogne dodelitve v dodelitev postaje DVB-T ali 

omrežja SFN je treba opraviti analizo pretvorbe. 

2 Če ni drugače dogovoijeno, naj se uporabi metoda napovedi razširjanja, opisana v 
2. razdelku priloge 1, ki temelji na priporočilu P.370 sektorja ITU-R. 

3 Izračunati je treba: 

3.1 (a) nadležno poljsko jakost za izvirno analogno dodelitev na preskušalnih točkah 
vseh potencialno prizadetih analognih dodelitev z uporabo metode, opisane v 
6. razdelku priloge 1, za določanje preskušalnih točk in 

(b) nadležno poljsko jakost za predlagano dodelitev DVB-T ali vsoto moči 

nadležnih poljskih jakosti za dodelitve, ki sestavljajo omrežje SFN na istih preskušalnih 

točkah,in 

3.2 (a) poljsko jakost (50, 1) izvime analogne dodelitve na preskušalnih točkah vseh 

potencialno prizadetih analognih dodelitev kot v 3.1 ne glede na to, ali so bile pretvoijene 

ali ne, in 

(b) poljsko jakost (50, 1) digitalne dodelitve, ki izhaja iz pretvorbe, ali vsoto moči 
poljskih jakosti (50, 1) za dodelitve, ki sestavljajo omrežje SFN, ki izhaja iz pretvorbe, 
in sicer na istih preskušalnih točkah kot v 3.1, in 

3.3 a) poljsko jakost (50, 1) izvirne analogne dodelitve na preskušalnih točkah, ki jih 
je treba sporazumno določiti na potencialno prizadeti mejni črti države, kot je opisano 
v razdelku 6.2.1 priloge 1, in 

(b) poljsko jakost (50, 1) digitalne dodelitve, ki izhaja iz pretvorbe, ali vsoto moči 
poljskih jakosti (50,1) za dodelitve, ki sestavljajo omrežje SFN, ki izhaja iz pretvorbe, 
in sicer na istih preskušalnih točkah. 

4 Glede na televizijsko radiodifuzijo se pretvorba analogne dodelitve v dodelitev sistema 

DVB-T ali omrežja SFN sprejme, če so na vseh primernih preskušalnih točkah izpolnjeni 

trije pogoji, opisani v nadaljevanju, razen če se uprave ne dogovorijo drugače. Vendar je v 
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skladu z usklajevalnim postopkom iz dela B 4. člena v zvezi s storitvami sistema T-DAB 

in drugimi storitvami s primarnim statusom še vedno potrebna združljivostna analiza. 

Vrednost iz 3.1(b) ni večja od vrednosti 3.1(a) ali vrednost iz 3.2(b) ni večja od 

vrednosti 10 dBp.V/m v HI. pasu ali 20 + 20 logio (f/500) dBpV/m v IV. in V. pasu 
(kjer je f središčna frekvenca digitalne dodelitve v MEt). Ta pogoj je treba izpolniti le, 
če potencialno prizadeta analogna dodelitev še ni bila pretvoijena, in 

vrednost iz 3.2(b) ni večja kot vrednost iz 3.2(a) minus 7 dB ali vrednost iz 3.2(b) ni 

večja kot vrednost 10 dBpV/m v III. pasu ali 20 + 20 logio(f/500) dBpV/m v IV. in 
V. pasu (kjer je f središčna frekvenca digitalne dodelitve v MHz) in 

vrednost iz 3.3(b) ni večja kot vrednost iz 3.3(a) minus 7 dB ali vrednost iz 3.3(b) ni 
večja kot vrednost 10 dB pV/m v ID. pasu ali 20 + 20 Iogio(f/500) dBpV/m v IV. in 
V. pasu (kjer je f središčna frekvenca digitalne dodelitve v MHz). 

5 Če ti pogoji niso izpolnjeni, naj se predlog obravnava kot nov predlog po metodi 
združljivostne analize iz razdelka B in razdelka C priloge 4. 
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PRILOGA 7 

Razpredelnice razdalj, ki jih je treba upoštevati pri uporabi 4. člena tega sporazuma 

V razpredelnicah v nadaljevanju so za vsak frekvenčni pas kot funkcija dejanske sevane moči, 
dejanske višine antene (h) in značilnosti zadevne poti navedene omejitvene razdalje, ki jih je 
treba upoštevati pri uporabi 4. člena sporazuma. 

Za moči, ki se razlikujejo od vrednosti, navedenih v razpredelnicah, se omejitvena razdalja 
določi z linearno interpolacijo. 

Za višine anten, ki se razlikujejo od vrednosti, navedenih v razpredelnicah, se uporabi 
omejitvena razdalja, ki ustreza naslednji večji višini. 

Za mešane poti pri HI. pasu ni potrebno nikakršno posvetovanje, če: 

a) je skupna dolžina poti enaka omejitveni razdalji, navedeni v razpredelnici za 
morsko pot, ali je večja od nje ali 

b) je skupna dolžina tistih delov poti, ki ležijo nad kopnim, enaka omejitveni 
razdalji, navedeni v razpredelnici za kopensko pot, ali je večja od nje. 

Za mešane poti v IV. in V. pasu, kjer se odstotek morske poti razlikuje od vrednosti, 
navedenih v razpredelnici, se uporabi razdalja, ki ustreza naslednjemu višjemu odstotku. 

Za dejanske višine antene, ki presegajo 1200 metrov, naj se uporabi omejitvena razdalja 
1060 km. V teh primerih in tam, kjer se v razpredelnici pojavi zvezdica, se dodatno uporabi 
postopek, naveden v razdelku 2.1 iz 4. člena Stockholmskega sporazuma. 
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Dodatek 

SKLEP 1 

Povabilo Evropskemu odboru za radiokomunikacije (ERC) konference CEPT, da dodeli 
naloge Evropskemu uradu za radiokomunikacije (ERO) 

Udeleženci večstranskega usklajevalnega zasedanja v Chestru 25. julija 1997 

a) da so v skladu s svojim dnevnim redom sprejeli Večstranski usklajevalni sporazum o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje sistema DVB-T v Evropi 
v frekvenčnih pasovih med 174 in 230 MHz ter 470 in 862 MHz; 

b) da naj se pri izvajanju postopkov iz sporazuma pokliče na pomoč urad ERO, še zlasti za 
opravljanje naslednjih nalog: 

i) zbiranje podatkov o televizijskih postajah pri upravah, preverjanje njihove 
veljavnosti in reševanje težav glede formata, 

ii) zbiranje podatkov o drugih storitvah pri upravah, preveijanje njihove veljavnosti in 
reševanje težav glede formata, 

iii) vzdrževanje podatkovnih zbirk televizijskih postaj in postaj za druge storitve, ki so 
pomembne za načrtovanje sistemov DVB-T, 

i v) zagotavljanje programske podpore upravam za lažje zbiranje podatkov, 

v) sodelovanje z zvezo EBU glede izračunavanja združljivosti, da se upravam 
omogočita uporaba rezultatov teh izračunov in pridobitev dostopa do glavnih 
programskih blokov, ki se uporabljajo za izračune, 

vi) zagotavljanje programske podpore upravam za lažje osnovne izračune združljivosti 
in 

vii) obveščanje uprav o podatkih, ki jih vsebujejo podatkovne zbirke; 

ob upoštevanju, 

da bodo za vsako prošnjo za pomoč urada ERO potrebni določeni viri, 

povabiti odbor CEPT/ERC, da prouči dodeljevanje nalog, opisanih v glede na b) zgoraj, 
uradu ERO. 

glede na to, 

sklenejo 

Diagrami poteka so samo informativni in niso sestavni del sporazuma. 
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SKLEP 2 

Nadaljnje dejavnosti konference CEPT pred morebitno prihodnjo konferenco zveze ITU 
za spremembo načrta $T61 

Udeleženci večstranskega usklajevalnega zasedanja v Chestru 25. julija 1997 

Slede na to, 

a) da so v skladu s svojim dnevnim redom sprejeli Večstranski usklajevalni sporazum o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje sistema DVB-T v Evropi 
v frekvenčnih pasovih med 174 in 230 MHz ter 470 in 862 MHz; 

b) da bodo sistem DVB-T uvajali z usklajevanjem dodelitev na podlagi zgoraj navedenih 
meril ali s pretvorbo analognih televizijskih dodelitev v digitalne televizijske dodelitve; 

c) da se bosta v prehodnem obdobju hkrati uporabljala analogna televizija in sistem DVB-T; 

d) da bodo v nekaterih državah kanali nad 60. kanalom zelo pomembno sredstvo za uvajanje 
sistema DVB-T; 

e) da uprave, ki v načrtu ST61 nimajo nikakršnih dodelitev za kanale nad 60. kanalom, 
morda želijo usklajevati takšne dodelitve na podlagi enakopravnega dostopa; 

°b upoštevanju, 

da uporaba sistema DVB-T na podlagi Stockholmskega načrta, vključno z ekstrapolacijami k 
temu načrtu, morda ne prinaša najboljše rešitve glede frekvenčne učinkovitosti (vključno z 
omrežji SFN), pogojev sprejema in gospodarnosti omrežja; 

sklenejo, 

1 naj konferenca CEPT spremlja širjenje sistema DVB-T in po možnosti takoj, ko bo 
dosežena določena raven prodora, skliče pripravljalni načrtovalni sestanek; 

naj se na pripravljalnem načrtovalnem sestanku konference CEPT pripravijo samo za 
sprejetje frekvenčnega načrta za sistem DVB-T, vključno s predpisi za prehod na 
popolnoma digitalno prizemno televizijo. 
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SKLEP 3 

Nadaljnja proučevanja tehničnih meril, ki jih je treba uporabiti pri usklajevanju sistema 
DVB-T, ter metod in meril za ocenjevanje združljivosti med prizemno digitalno televizijsko 

radiodifuzijo in storitvami, ki niso radiodifuzijske 

Udeleženci večstranskega usklajevalnega zasedanja v Chestru 25. julija 1997 

glede na to, 

a) da so v skladu s svojim dnevnim redom sprejeli Večstranski usklajevalni sporazum o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje sistema DVB-T v Evropi 
v frekvenčnih pasovih med 174 in 230 MHz ter 470 in 862 MHz; 

b) da priloga 1 k sporazumu vsebuje tehnična merila, ki jih je treba uporabljati pri 
usklajevanju sistema DVB-T, priloga 5 tega sporazuma pa metode in merila za 
ocenjevanje združljivosti med prizemno digitalno televizijo in storitvami, ki niso 
radiodifuzijske, in jih je treba uporabljati za usklajevanje prizemne digitalne televizije in 
drugih primarnih storitev; 

c) da bi lahko z nadaljnjim proučevanjem zagotovili dopolnjena tehnična merila za sistem 
DVB-T in izboljšane metode ter podrobnejše podatke o merilih za ocenjevanje njihove 
združljivosti; 

d) da utegne biti potrebna proučitev dodatnih sistemov drugih storitev ter razvoj s tem 
povezanih metod in meril za ocenjevanje njihove združljivosti z digitalno prizemno 
televizijo; 

e) daje določba za spreminjanje tehničnih podatkov v 10. členu tega sporazuma; 

sklenejo 

1 povabiti odbor CEPT/ERC, da nadaljuje proučevanje tehničnih meril za sistem DVB-T 
ter metod in meril za ocenjevanje združljivosti med digitalno prizemno televizijsko 
radiodifuzijo in drugimi storitvami, 

2 povabiti odbor CEPT/ERC, da da to gradivo na voljo v obliki odločitev odbora ERC ali v 
obliki druge dokumentacije, ki bi jo lahko uporabili za spremembo tehničnih podatkov v 
skladu z 10. členom tega sporazuma. 
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SKLEP 4 

Povabilo Evropskemu odboru za radiokomunikacije konference CEPT, da prouči 
spremembe svojega poslovnika, da bi se lahko uprave zunaj konference CEPT zavezale za 

uporabo odločitev odbora ERC 

Udeleženci večstranskega usklajevalnega zasedanja v Chestru 25. julija 1997 

glede na to, 

a) da so v skladu s svojim dnevnim redom sprejeli Večstranski usklajevalni sporazum o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje sistema DVB-T v Evropi 
v frekvenčnih pasovih med 174 in 230 MHz ter 470 in 862 MHz; 

b) da 6. člen tega sporazuma vsebuje določbe za določene uprave, ki niso članice konference 
CEPT, da bi pristopile k sporazumu kadarkoli po zasedanju v Chestru 25. julija 1997; 

c) da 10. člen tega sporazuma vsebuje določbe za nove ali spremenjene tehnične podatke, ki 
jih je treba z odločitvami odbora ERC vključiti v sporazum; 

d) da zdaj na podlagi veljavnega poslovnika odbora CEPT/ERC uprave, ki niso članice 

konference CEPT, nimajo možnosti, da bi se zavezale za uporabo odločitev odbora ERC; 

ob upoštevanju, 

1 da lahko uprave, ki niso članice konference CEPT, sprejmejo njena priporočila, 

2 da lahko uprave, ki niso članice konference CEPT, sodelujejo v javnih razpravah o 

odločitvah odbora ERC, 

sklenejo 

povabiti odbor CEPT/ERC, da prouči spremembo svojega poslovnika in s tem omogoči 
upravam zunaj konference CEPT, da bi se zavezale za uporabo odločitev odbora ERC. 
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SKLEP 5 

Časovni razpored za predložitev podatkov uradu ERO in za izračun referenčnih 
interferenčnih stanj 

Udeleženci večstranskega usklajevalnega zasedanja v Chestru 25. julija 1997 

glede na to, 

a) da so v skladu s svojim dnevnim redom sprejeli Večstranski usklajevalni sporazum o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje sistema DVB-T v Evropi 
v frekvenčnih pasovih med 174 in 230 MHz ter 470 in 862 MHz; 

b) da bo treba za lažje izvajanje • sporazuma vzpostaviti podatkovne zbirke, ki bodo 
vsebovale: 

podatke o oddajniku in preskušalnih točkah področja pokrivanja za radiodifuzijske 
dodelitve, 

preskušalne točke na državnih mejah in 

podatke o oddajniku in preskušalne točke za postaje za storitve, ki niso 
radiodifuzijske; 

c) da bo potreben določen čas za vzpostavitev takšnih podatkovnih zbirk, 

d) da utegne biti zaželeno omejiti dostop do informacij v podatkovnih zbirkah, vsaj dokler 
niso potrjene in dokončne, 

ob upoštevanju, 

da se v skladu s Sklepom 1 zasedanja v Chestru zahteva, da odbor ERC dodeli naloge 
uradu ERO, 

sklenejo, 

1 naj se izvajajo postopki, ki so podrobno opisani v prilogi k temu sklepu; 

2 naj se povabi odbor ERC, da prouči vprašanje zunanjega dostopa do podatkov, s katerimi 
razpolaga urad ERO. 
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Priloga k sklepu 5 

Časovni razpored za predložitev podatkov uradu ERO in za izračun referenčnih 
interferenčnih stanj 

1. Referenčni datum za izračun referenčnih stanj 

Za vse usklajene televizijske postaje (vključno s postajami iz sporazuma ST61) znotraj ustreznih 
frekvenčnih pasov se referenčno interferenčno stanje izračuna na podlagi stanja na dan 25. 7. 97. 
Po predložitvi vseh ustreznih in odobrenih podatkov uradu ERO, kot je opisano v nadaljevanju, 
se po 31. 10. 98 opravi končni referenčni izračun, ki temelji na predloženih podatkih in stanju 
motenj na dan 25. 7. 97. 

2. Podatki o televizijski dodelitvi in preskušalne točke 

Za vzpostavitev podatkovnih zbirk, ki vsebujejo podatke o oddajniku, preskušalne točke 
. območja pokrivanja in preskušalne točke na državnih mejah, bo potreben določen čas. Zato se 

predlaga naslednji postopek: 

1. Vsa izmenjava podatkov bo potekala elektronsko. 

2. Urad ERO bo do 1. 9.97 vsem upravam poslal izvod obnovljenega načrta ST61 v 
formatu konference CEPT. Na isti dan bo urad ERO vsem upravam poslal celotno 
programsko opremo, ki je namenjena podpori pri pripravi podatkovnih datotek, ki jih bodo 
morale uprave poslati uradu ERO. 

3. Podatki se v skladu s podatkovnim formatom konference CEPT pred 30. 11. 97 pošljejo 
uradu ERO za čim več vseh usklajenih televizijskih postaj (vključno s postajami iz načrta 
ST61). To bo omogočilo izhodiščni izračun preskušalnih točk in odkrivanje napak. Podatki 
za vse televizijske dodelitve naj se uradu ERO pošljejo pred 31. 1. 98. Te podatke urad 
ERO pošlje upravam vseh držav v preveritev in odobritev. Primere, pri katerih se pojavijo 
nesoglasja, naj zadevne uprave rešujejo skupaj, primeri, pri katerih je zadevna uprava 
odkrila in popravila napake, pa naj se pošljejo uradu ERO pred 30. 6. 98. 

4. Urad ERO bo pred 30. 1. 1997 na podlagi digitalnega zemljevida sveta zveze ITU začasno 

izbral preskušalne točke na državnih mejah in jih poslal vsem upravam. Preskušalne točke se 

bodo preverjale, spreminjale, kjer bo to potrebno, na koncu pa se bodo uprave, ki si delijo 

katerokoli dano mejo, dogovorile o skupnih mejnih preskušalnih točkah. Po dvostranskem 

sprejetju naj se preskušalne točke pošljejo uradu ERO še pred 31.3. 1998. 
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5. Izhodiščno množico preskušalnih točk območij pokrivanja za vse dodelitve bo urad 
ERO izdelal avtomatično v sodelovanju z zvezo EBU in poslal vsem upravam pred 
31. 12. 1997. Dopolnjeno množico preskušalnih točk območja pokrivanja bo izdelal pred 
31.8. 1998 na podlagi podatkov o končni dodelitvi in ob upoštevanju vseh pripomb, ki jih 
bo prejel od uprav. 

6. Spremenjeno množico preskušalnih točk območja pokrivanja, izračunano pod 5. točko, 
bodo preverile zadevne uprave in vse spremembe lokacij Dreskušalnih točk poslale uradu 
ERO pred 31. 10. 1998. 

3. Podatki in preskušalne točke za postaje za storitve, ki niso radiodifuzijske 

Za vzpostavitev podatkovnih zbirk s podatki o oddajnikih in sprejemnikih ter preskušalnih 
točkah bo potreben določen čas. Zato se predlaga naslednji postopek: 

1. Vsa izmenjava podatkov bo potekala elektronsko. 

2. Podatki se v skladu s podatkovnim formatom konference CEPT pred 31. 11. 97 pošljejo 
uradu ERO za čim več vseh postaj za storitve, ki niso radiodifuzijske, vključno z • 
razmestitvami preskušalnih točk. To bo omogočilo izhodiščno odkrivanje napak. Podatki 
za vse druge postaje za storitve naj se uradu ERO pošljejo pred 31. 1. 98. Te podatke urad 
ERO pošlje upravam vseh držav v preveritev in odobritev. Primere, pri katerih se pojavijo 
nesoglasja, naj zadevne uprave rešujejo skupaj, primeri, pri katerih je zadevna uprava 
odkrila in popravila napake, pa naj se pošljejo uradu ERO pred 30. 6. 1998. 
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SKLEP 6 

Ukrep za pripravo priporočila sektorja ITU-R o usklajevanju postaj DVB-T v študijskih 
skupinah za radiokomunikacije zveze ITU 

Udeleženci večstranskega usklajevalnega zasedanja v Chestru 25. julija 1997 

glede na to, 

a) da so v skladu s svojim dnevnim redom sprejeli Večstranski usklajevalni sporazum o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje sistema DVB-T v Evropi 
v frekvenčnih pasovih med 174 in 230 MHz ter 470 in 862 MHz, 

b) da 4. člen tega sporazuma vsebuje postopke, namenjene pogodbenim upravam za 

usklajevanje njihovih digitalnih prizemnih radiodifuzijskih postaj s postajami drugih 
pogodbenih uprav, 

c) da mejijo nekatere pogodbene uprave na države, ki niso pogodbene uprave, 

d) da so v takšnih primerih določbe Pravilnika o radiokomunikacijah ali drugih regionalnih 
sporazumov uporabne, vendar se v njih zdaj ne upoštevajo tehnična menla, razvita 
posebej za prizemno digitalno televizijsko radiodifuzijo; 

sklenejo 

1 povabiti odbor CEPT/ERC, da v študijskih skupinah sektorja ITU-R sprejme ustrezne 
ukrepe za pripravo priporočila sektorja ITU-R, ki bi ga lahko sektor ITU-BR uporabil za 
pripravo poslovnika, v katerem bi bile obravnavane dodelitve sistema DVB-T v okviru 
Stockholmskega sporazuma in določeni tehnični standardi, ki jih je treba uporabiti v 
odgovor na zahteve uprav. 

Dopolnilna informacija 

Diagrami poteka za usklajevalne postopke in združljivostno analizo 
Diagrami poteka so samo informativni in niso sestavni del sporazuma 
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Kazalo 

1. POJASNILA GLEDE DIAGRAMOV POTEKA ZA USKLAJEVALNE POSTOPKE 

2. USKLAJEVALNI POSTOPEK A: POSTOPEK ZA ANALOGNE TELEVIZIJSKE POSTAJE (DEL A 4. 
ČLENA) 

3. USKLAJEVALNI POSTOPEK B: POSTOPEK ZA POSTAJE DVB-T ALI OMREŽJE SFN (DEL B 4. 
ČLENA) 

4. USKLAJEVALNI POSTOPEK C: POSTOPEK ZA POSTAJE ZA STORITVE, KI NISO 
RADIODIFUZIJSKE IN IMAJO PRIMARNI STATUS (DEL C 4. ČLENA) 

5. PRETVORBA ANALOGNE DODELITVE V POSTAJO DVB-T ALI OMREŽJE SFN (PRILOGA 6) 

6. ZDRUŽLJIVOSTNA ANALIZA A/C: STORITEV DVB-T, KI JO MOTI ANALOGNA TELEVIZIJA, IN 
POSTAJA DVB-T, KI JO MOTI DRUGA POSTAJA DVB-T (RAZDELKA A IN C PRILOGE 4) 

7. ZDRUŽLJIVOSTNA ANALIZA B: ANALOGNA TV, KI JO MOTI STORITEV DVB-T (RAZDELEK B 

8. ZDRUŽLJIVOSTNA ANALIZA D: STORITVE, KI NISO RADIODIFUZIJSKE IN IMAJO PRIMARNI 
STATUS TER JIH MOTI STORITEV DVB-T (RAZDELEK D PRILOGE 4) 

9. ZDRUŽLJIVOSTNA ANALIZA E: STORITEV DVB-T, KI JO MOTIJO STORITVE, KI NISO 
RADIODIFUZIJSKE IN IMAJO PRIMARNI STATUS (RAZDELEK E PRILOGE 4) 

10. PODATKOVNE ZBIRKE KONFERENCE CEPT, KI JIH JE TREBA UPORABITI PRI 
* ZDRUŽLJIVOSTNI ANALIZI 

PRILOGE 4) 
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1. Pojasnilo glede diagramov poteka za usklajevalne postopke 

Diagrami poteka so samo informativni in niso sestavni deL Chestrskega sporazuma. Diagrami 
so bili izdelani kot pomoč pri uporabi postopkov iz 4. člena in so namenjeni usklajevanju za: 

STORITEV, KI JO JE TREBA Usklajevalni postopek Diagram poteka 
USKLADITI 

Analogna televizija Del A 4. člena - A 
DVB-T Del B 4. člena B 
T-DAB ' - ni 
Druga storitev Del C 4. člena C 

Poleg tega priloga 6 vsebuje diagram poteka za postopek pretvorbe. 

Sestavni del usklajevalnega postopka je združljivostna analiza, pri kateri se storitev, ki jo je 
treba usklajevati, ponovno preveri za vse štiri storitve, ki jih je treba zaščititi. Združljivostne 
analize so čim primerneje prikazane v ločenih diagramih poteka, ki jih vsebujejo dopolnilne 
informacije. 

V matriki razpredelnice SI je prikazano oštevilčenje diagramov poteka za združljivostne 

analize. Enajst od 16 možnih kombinacij ne velja za usklajevanje dodelitev postaj DVB-T. Te 
so bodisi zajete v Stockholmskem sporazumu, označenem s ST61, v Wiesbadenskem 
sporazumu, označenem z WI 95, ali v Pravilniku o radiokomunikacijah, označenem z RR. 

Oštevilčenje diagramov poteka se ujema z oznakami razdelkov iz priloge 4. 

Razpredelnica S1 
Oštevilčenje diagramov poteka za analizo združljivosti storitev DVB-T z drugimi storitvami 

Storitev, ki jo je treba 
zaščititi 

Storitev, ki jo je treba uskladiti 

Analogna 
televizija 

DVB-T T-DAB Vse druge 
storitve 

Del A 4. člena Del B 4. člena - Del C 4. člena 

1. Analogna televizija ST61 B WI95 ST61 

2. DVB-T, vključno s 
pretvorbami 

A C WI952 E 

3. T-DAB WI95 WI95' WI95 WI95 

4. Vse druge storitve ST61 D WI95 RR 

2 2 ustreznimi zaščitnimi merili, kot je opredeljeno v prilogi 1. 
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Senčenje v diagramih poteka za usklajevalne postopke A, B in C ima naslednje pomene: 

Ukrep uprave, ki zaprosi za novo dodelitev ali razporeditev. 

Ukrep uprave, ki svetuje. 

Skupni ukrep uprave, ki zaprosi, in uprave, ki svetuje. 

V teh dopolnilnih informacijah so navedeni diagrami poteka A, B in C, diagram poteka za 
pretvorbo in diagrami poteka za združljivostno analizo. 
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Uskiajevalni postopek A: postopek za analogne televizijske postaje (del A 4. 
člena) 

 i  »•(•liti* • •htllOM 
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Legenda k diagramu pretoka usklajevalnega postopka A: postopek za analogne 
televizijske postaje 

216-230, 582-606, 790-862 MHz 
or heff >1200m 

216-230, 582-606, 790-862 MHz 
ali heff > 1200m   

agreement reached sporazum dosežen   
analogue TV to be protected je treba zaščititi analogno TV    
comments received prejete pripombe _ 
compatibility analysis združljivostna analiza    
consultation ITU posvetovanje z zvezo ITU   

Dist. < Annex 7 razdalja < razpredelnica iz priloge 7  
DVB-T to be protected je treba zaščititi DVB-T 
end of coordination končanje usklajevanja 
future conversion to be protected je treba zaščititi prihodnje pretvorbe 
incompatibility identified nezdružljivost prepoznana _ 
modified TV assignment 
174-230, 470-862 MHz 

modificirana TV-dodelitev 
174-230, 470-862 MHz _ 

more interference več motenja   
negotiate solution pogajanje 0 rešitvi 
new TV assignment 
174-230, 470-862 MHz 

nova TV-dodelitev 
174-230, 470-862 MHz _ 

notify ERO in CEPT format priglasiti uradu ERO v formatu 
konference CEPT   

notify ITU (part A) priglasiti zvezi ITU (del A) _ 
notify ITU in ITU format priglasiti zvezi ITU v njenem formatu^ 
originating administration informs consulted 

administrations 
uprava prosilka obvesti uprave, s 

katerimi se je posvetovala   
originating administration informs consulted 

administrations in Annex 7 limits 
uprava prosilka obvesti uprave, s 

katerimi se je posvetovala, 
znotraj meja iz priloge 7   

other services to be protected je treba zaščititi druge storitve  , 
reaction in 10 + 2 weeks odziv v 10 + 2 tednih  . 
supply data in CEPT format to selected countries oskrbeti izbrane države s podatki v 

formatu konference CEPT 
T-DAB to be protected je treba zaščititi storitev T-DAB   
technical examination by ITU zveza ITU opravi tehnični pregled   
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3. Uskiajevalni postopek B: postopek za postaje DVB-T ali SFN (del B 4. člena) 
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Legenda k diagramu pretoka usklajevalnega postopka B: postopek za postaje DVB-T ali 
omrežja SFN 

216-230, 582-606, 790-862 MHz 
or 
heff >1200m 

216-230, 582-606, 790-862 MHz ali 
heff > 1200m 

agreement reached sporazum dosežen 
analogue TV to be protected je treba zaščititi analogno T V _ 
comments received prejete pripombe _ 
compatibility analvsis združljivostna analiza 
consultation ITU posvetovanje z zvezo ITU __ 
conversion analysis of Annex 6 analiza pretvorbe iz priloge 6 _ 
conversion criteria fulfilled merila za pretvorbo izpolnjena 
conversion of analogue 
assignment 
174-230, 470-862 MHz 

pretvorba analogne dodelitve 
174-230, 470-862 MHz 

dist. < Tables Annex 7 razd. < razpredelnice iz priloge 7 
DVB-T to be protected je treba zaščititi postajo DVB-T 
end of coordination | končanje usklajevanja 

ERP < ERP analogue -18 dB ERP < ERP analogno - 18 dB 
future conversion to be protected je treba zaščititi prihodnje pretvorbe 
in čase of conversion same 
identification code 

pri pretvorbi ista identifikacijska koda 

incompatibility identified nezdružljivost prepoznana 
modified DVB-T station or 
station(s) of SFN 174-230, 470- 
862 MHz 

spremenjena postaja DVB-T ali 
postaja(e) 

omrežja(ij) SFN 174-230,470-862 
MHz 

more interference več motenja 
negotiate solution pogajanje o rešitvi 
new DVB-T station or SFN 
174-230, 470-862 MHz 

nova postaja DVB-T ali omrežje SFN 
174-230, 470-862 MHz 

notify ERO in CEPT format priglasiti uradu ERO v formatu 
konference 

CEPT 
notify ITU (part A) priglasiti zvezi ITU (del A) _ 
notify ITU in ITU format priglasiti zvezi ITU v njenem formatu _ 
originating administration 
informs consulted 
administrations 

uprava prosilka obvesti uprave, s 
katerimi se je posvetovala 

originating administration 
informs consulted 
administrations in Annex 7 
limits 

uprava prosilka obvesti uprave, s 
katerimi se je posvetovala, 
znotraj meja iz priloge 7 

other services to be protected je treba zaščititi druge storitve 
protection required potrebna zaščita 
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reaction in 10 + 2 weeks odziv v 10 + 2 tednih 

requested station or SFN 
__ conversion 

zahtevana pretvorba postaje ali omrežja 
SFN 

supply data in CEPT format to 
selected countries 

izbranim državam zagotoviti 
podatke v formatu konference 
CEPT 

__ T-DAB to be protected je treba zaščititi T-DAB 
__ technical examination by ITU zveza ITU opravi tehnični pregled 

?'unij2005 147 poročevalec, št. 37 



4. Usklajevalni postopek C: postopek za postaje za storitve, ki niso radiodifuzijske 
in imajo primarni status (del C 4. člena) 
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Legenda k diagramu pretoka usklajevalnega postopka C: postopek za postaje za 
storitve, ki niso radiodifuzijske in imajo primarni status (del C 4. člena) 

modified assignment of other service having 
primary status 174-230, 470-862 MHz 

j spremenjena dodelitev druge storitve s 
primarnim statusom 174-230, 470-862 MHz 

new assignment or other service having 
primary status 174-230, 470-862 MHz 

nova dodelitev ali druga storitev s primarnim 
statusom 174-230, 470-862 MHz 

radio navigation station ' radionavigacijska postaja 
dist. < 900 km razd. < 900 km 
agreement reached sporazum dosežen 
analogue TV to be protected je treba zaščititi analogno TV 
compatibility analysis združljivostna analiza 
dist. < Tables Annex 7 razd. < razpredelnice iz priloge 7 
DVB-T to be protected je treba zaščititi postajo DVB-T 
end of coordination končanje usklajevanja 
future conversion to be protected je treba zaščititi prihodnje pretvorbe 
incompatibility identified nezdružljivost prepoznana 
more interference več motenja 
negotiate solution pogajanje o rešitvi 
notify ERO in CEPT format priglasiti uradu ERO v formatu konference 

CEPT 
notify ITU in ITU format priglasiti zvezi ITU v njenem formatu 
originating administration informs consulted 
administrations 

uprava prosilka obvesti uprave, s katerimi se 
je posvetovala 

other primary services to be protected je treba zaščititi druge primarne storitve 
reaction in 10 + 2 weeks odziv v 10 + 2 tednih 
supply data to selected countries in CEPT 
format 

izbranim državam zagotoviti podatke v 
formatu konference CEPT 

T-DAB to be protected je treba zaščititi T-DAB 
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5. Pretvorba analogne dodelitve v postajo DVB-T ali omrežje SFN (priloga 6) 
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affected station 
already converted? 

E 1<»20 + 20log(f/500) dBuV/m 
for Band IV and V or 

E 1 <= 10 dBuV/m for Band tli? 

E 1 <»20 + 20log(f/500) dBuV/m 
for Band IV and V or 

E 1<«10 dBuV/m for Band lil? 

E3<-20*20log(f/500) dBuV/m 
for Band IV and V or 

E3<« 10 dBuV/m for Band III? 

conversion criteria fulfilled 

DVB-T station or SFN 
converted trom analogue 

assignm ent 

calculate at border test points: 
E3 (50.1) of DVB-T or SFN 

E4 (50.1) of original analogue 

conversion criteria not 
fuIfIII*d go to 

Sectlon B and C 

specify other 
method 

calculate at test point of analogue 
coverage area to be protected: 

En 1 of DVB-T or SFN 
En2 of original analogue 

E 1 (50.1) of DVB-T or SFN 
v E2 (50,1) of original analogue 



Legenda k diagramu pretoka pretvorbe analogne dodelitve v postajo DVB-T ali omrežje 
SFN (priloga 6) 

affected station already converted prizadeta postaja že pretvorjena 
agreement to use other methods than Rec. 
370 

sporazum o uporabi drugih metod kot v Pripor. 
370 

calculate at border test points: E3 (50,1) of 
DVB-T or SFN, E4 (50,1) of original 
analogue 

izračunati na mejnih preskušalnih točkah: E3 
(50,1) pri postaji DVB-T ali omrežju SFN, E4 
(50,1) pri izvirnem analognem 

calculate at test point of analogue coverage 
area to be protected: Eni of DVB-T or SFN, 
EN2 of original analogue, E1 (50,1) of DVB- 
T-or SFN, E2 (50,1) of original analogue 

izračunati na preskušalni točki analognega 
področja pokrivanja, ki mora biti zaščiteno: 
Eni pri postaji DVB-T ali omrežju SFN, EN2 
pri izvirnem analognem, El (50,1) pri postaji 
DVB-T ali omrežju SFN, E2 (50,1) pri 
izvirnem analognem 

conversion criteria fulfilled merila za pretvorbo izpolnjena 
conversion not criteria fulfilled go to Section 
B and C 

merila pretvorbe niso izpolnjena, pojdite na 
razdelka B in C 

DVB-T station or SFN converted from 
^analogue assignment 

postaja DVB-T ali omrežje SFN pretvoijeno iz 
analogne dodelitve 

Hi <= 20 + 20 log(f/500) dBjiV/m for Band 
IV and V or E1 <= 10 dB^V/m for Band ID 

El <= 20 + 20 log(f/500) dBpV/m za IV. in V. 
pas ali El <= 10 dB|iV/m za III. pas 

El <= 20 + 20 log(f/500) dB|i.V/m for Band 
IV and V or El<= 10 dBuV/m for Band III 

El <= 20 + 20 log(f/500) dBpV/m za IV. in V. 
pas ali El<= 10 dBpV/m za HI. pas 

El<= E2-7dB El<= E2 - 7 dB 
E3 <= 20 + 20 log(f/500) dBpV/m for Band 
J V and V or E3 <= 10 dB(iV/m for Band IH 

E3 <= 20 + 20 log(f/500) dBpV/m za IV. in V. 
pas ali E3 <= 10 dBpV/m za El. pas 

E3 <= E4 - 7 dB E3 <= E4 - 7 dB 
Eni <= En2 Eni <= En2 
specify other method opredeliti drugo metodo 
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6. Združljivostna analiza A/C: storitev DVB-T, ki jo moti analogna televizija, in 
postaja DVB-T, ki jo moti druga postaja DVB-T (razdelka A in C priloge 4) 

t 
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Legenda k diagramu pretoka združljivostne analize A/C: storitev DVB-T, ki jo moti 
analogna televizija, in postaja DVB-T, ki jo moti druga postaja DVB-T (razdelka A in C 
priloge 4) 

agreement to use methods other than Rec. 370 | sporazum o uporabi drugih metod kot iz Pripor. 
\ 370 

calculate increase in Eu in ali D situation at 
test points using database A and B 

izračunati povečanje v Eu za vsa D-stanja na 
preskušalnih točkah z uporabo podatkovne 
zbirke A in B 

compatible združljivo 
DVB-T low power < 10 W postaja DVB-T majhne moči < 10 W 
DVB-T to be protected resulting from a 
_conversion 

zaščititi postajo DVB-T, kar izhaja iz pretvorbe 

jncompatible nezdružljivo 
increase in En > 0.3 dB povečanje v Eu > 0,3 dB 
interference acceptable motenje sprejemljivo 
new or modified analogue assignment(s) nova(e) ali spremenjena(e) analogna(e) 

dodelitev(ve) 
new or modified DVB-T assignment(s) nova(e) ali spremenjena(e) dodelitev(ve) postaje 

DVB-T 
ipecial conditions posebni pogoji 
ipecial treatment posebna obravnava 
ireatment on case-by-case basis obravnava od primera do primera 
Jreatment to be decided by administrations o obravnavi se odločijo uprave 
use test points of original analogue 
Jissignment 

uporabiti preskušalne točke izvirne analogne 
dodelitve 

use test points of the digital assignment to be 

_protected 
uporabiti preskušalne točke digitalne dodelitve, 
ki jo je treba zaščititi 
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7. Združljivostna analiza B: analogna TV, ki jo moti storitev DVB-T (razdelek B 
priloge 4) 
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Legenda k diagramu pretoka združljivostne analize B: analogna TV, ki jo moti storitev 
DVB-T (razdelek B priloge 4) 

agreement to use other methods than Rec. 370 sporazum o uporabi drugih metod kot iz Pripor. 
370 

analogue low power < 100 W analogna postaja majhne moči < 100 W 
calculate increase in Eu at test points using 
database A, B 

izračunati povečanje v Eu na preskušainih 
točkah z uporabo podatkovne zbirke A, B 

j-ompacible združljivo 
incompatible nezdružljivo 
mcrease in Eu > 0.3 dB povečanje v Eu > 0,3 dB 
mterference acceptable motenje sprejemljivo 
new or modified DVB-T assignment(s) nova(e) ali spremenjena(e) dodelitev(ve) postaje 

DVB-T 
sgecial conditions posebni pogoji 
special treatment posebna obravnava 
ireatment on case-by-case basis obravnava od primera do primera 
ireatment to be decided by administrations o obravnavi se odločijo uprave 
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8. Združljivostna analiza D: storitve, ki niso radiodifuzijske in imajo primarni 
status ter jih moti storitev DVB-T (razdelek D priloge 4) 

n > field strtngth to t>« 
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Legenda k diagramu pretoka združljivostne analize D: storitve, ki niso radiodifuzijske 
in imajo primarni status ter jih moti storitev DVB-T (razdelek D priloge 4) 

agreement to use other methods than Rec. 370 sporazum o uporabi drugih metod kot iz Pripor. 
370 

calculate En of DVB-T assignment at test 
points of the other service using database C 

izračunati EN dodelitve postaji DVB-T na 
preskušalnih točkah druge storitve z uporabo 
podatkovne zbirke C 

calculate Eni of DVB-T assignment(s) at test 
points using database C 

izračunati Eni dodelitve(ev) postaje DVB-T na 
preskušalnih točkah z uporabo podatkovne 
zbirke C 

calculate En2 of replaced analogue 
assignment at test points of other service to 
be protected using database C 

izračunati En2 zamenjane analogne dodelitve na 
preskušalnih točkah druge storitve, ki jo je 
treba zaščititi z uporabo podatkovne zbirke C 

compatible združljivo 
En > field strength to be protected En > poljska jakost, ki jo je treba zaščititi 
En < En2 En < En2 
jncompatible nezdružljivo 

jnterference acceptable motenje sprejemljivo 
new or modified DVB-T assignment(s) nova(e) ali spremenjena(e) dodelitev(ve) postaje 

DVB-T 

replacement of analogue assignment zamenjava analogne dodelitve 

ireatment to be decided by administrations o obravnavi se odločijo uprave 
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9. Združljivostna analiza E: storitev DVB-T, ki jo motijo storitve, ki niso 
radiodifuzijske in imajo primarni status (razdelek E priloge 4) 
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Legenda k diagramu pretoka združljivostne analize E: storitev DVB-T, ki jo motijo 
storitve, ki niso radiodifuzijske in imajo primarni status (razdelek E priloge 4) 

agreement to use other methods than Rec. 370 sporazum o uporabi drugih metod kot iz Pripor. 
370 

calculate En of proposed other service at test 
points (Emin) of DVB-T assignment 

izračunati En predlagane druge storitve na 
preskušalnih točkah (Emin) dodelitve postaji 
DVB-T 

compatible združljivo 
DVB-T low power < 10 W postaja DVB-T majhne moči < 10 W 
En > Emin En > Emin 
jncompatible nezdružljivo 
mterference acceptable motenje sprejemljivo 
new or modified station of other service nova ali spremenjena postaja druge storitve 
special conditions posebni pogoji 
_treatment on case-by-case basis obravnava od primera do primera 
Jreatment to be decided by administrations o obravnavi se odločijo uprave 

7 foni j 2005 
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10. Podatkovne zbirke konference CEPT, ki se uporabljajo pri združljivostni analizi 
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Legenda k podatkovnim zbirkam konference CEPT, ki se uporabljajo pri združljivostni 
analizi 

CEPT database of analogue TV assignments podatkovna zbirka konference CEPT za 
dodelitve analogne TV 

CEPT database of D VB-T assignments 
iflcliiding conversions 

podatkovna zbirka konference CEPT za 
dodelitve DVB-T, vključno s pretvorbami 

CEPT database of other services to be protected podatkovna zbirka konference CEPT za druge 
storitve, ki jih je treba zaščititi 

CEPT database of T-DAB (Wiesbaden '95) podatkovna zbirka konference CEPT za postajo 
T-DAB (Wiesbaden 95) 

containing allotment data and test points and 
assignment data 

vsebuje podatke o razporeditvi in preskušalne 
točke ter podatke o dodelitvi 

containing assignment data, test points and 
Reference Eu 

vsebujejo podatke o dodelitvi, preskušalnih 
točkah in referenci Eu 

Containing test points and Emin vsebuje preskušalne točke in Emin 
database podatkovna zbirka 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

3. člen 

'dajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. 

*'Unij2005 
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OBRAZLOŽITEV 

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) ter Evropska konferenca uprav za pošto 
in telekomunikacije (CEPT) sta mednarodni organizaciji v katerima se usklajujejo in 
določajo mednarodna pravila o načinih načrtovanja, usklajevanja, uporabe, 
sodelovanja in poslovanja med državami. Eden od zelo pomembnih sporazumov, ki 
za mednarodno območje Evrope opredeljuje področje prizemne analogne 
videoradiodifuzije (televizije), je bil sklenjen v Stockholmu leta 1961 in se zato 
imenuje Stockholm61. Z razvojem tehnike obdelave radiodifuzijskih signalov in 
tehnologije, ki to omogoča, prihaja do prehoda z analogne tehnike v digitalno, kar 
omogoča večkratno izrabo sicer naravno omejenega radiofrekvenčnega spektra. 
Na podlagi teh sprememb in zaradi potrebne mednarodne ureditve prehajanja z 
analogne na digitalno tehniko prizemne videoradiodifuzije je bila v okviru konference 
CEPT leta 1997 sklicana izredna konferenca v kraju Chester. Tam je bil sestavljen 
Chestrski večstranski usklajevalni sporazum o tehničnih merilih, načelih usklajevanja 
in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T). Sporazum 
ureja tudi postopanje pri prehajanju z analogne na digitalno tehnologijo ter ustrezno 
meddržavno sodelovanje pri tem. Sporazum Chester 97 tako določa frekvenčne 
pasove za DVB-T, tehnična merila pri meddržavnem usklajevanju in navaja, kateri 
podatki se pri tem izmenjujejo, opisuje združljivostne analize, pravila za pretvorbo 
analognega frekvenčnega kanala v digitalni kanal in postopanje pri samem 
usklajevanju. 

r 
Podpis ni več mogoč, zato Slovenija pristopa k Chestrskemu večstranskemu 
usklajevalnemu sporazumu iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in 
postopkih za uvajanje prizemsne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T). 

Ratifikacija Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne 
videoradiodifuzije (DVB-T) ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih 
predpisov. 

Za izpolnitev Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o 
tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne 
videoradiodifuzije (DVB-T) ni treba zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz 
proračuna. 

Chestrski večstranski usklajevalni sporazum iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih 
usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) 
ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. 
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Izjava o skladnosti predloga 

Zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

Naslov predlaganega akta: 
Zakon o ratifikaciji Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja 
ln Postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradifuzjje (DVB-T) 

Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) ID predpisa: ID izjave: 
2°04-1811-0087 ZAKO4027 1 

' hladnost predloga akta s predpisi EU 

Predlog pravnega akta RS ne prenaša določb direktiv EU oz. ni sprejet z namenom usklajevanja s pravnim redom EU. 

^ prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino 
Act Ratifying the Chester 1997 Multilateral Coordination Agreement relating to Technical Criteria, Coordination Principles 

and Procedures for the introduction of Terrestrial Digital Video Broadcasting (DVB-T)" 

prili oga: 
|/ 

re|acjjska tabela za akte, ki prenašajo določbe direktiv v pravni red RS 

^NlSTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Ifie in priimek vodje pravne službe: 

podpis ministra oziroma predstojnika organa: 

7'Un<i2005 
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Točilnica 

ItTli 6 in priimek: 

aslov; 

^lefon: _ 

p°djetje: 

Poštna številka: 

avčna številka:. 

NA«OČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Jatum: 

a°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

ŠUo Alnico P°šliite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, ubIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

L ®na izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



 » 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije -.Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-''' $ 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davna) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa • TRR: Državni zbor Republike .3H 
Ljubljana, 01100-8450000= 12 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717 Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Za"| 
davku na dodano vreonost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na tfodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur> 

št.89/98) . 
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