Predlogi sprememb členov Splošnega akta o pogojih
za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih
radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

1.
V drugem odstavku 3. člena se beseda »dopustno« nadomesti z besedo »dovoljeno«.
Obrazložitev:
Nomotehnični popravek besedila, da sledi terminologiji akta.
2.
V 4. členu se Tabela št.1 nadomesti z novo tabelo št. 1, ki se glasi:
»TABELA ŠT. 1: Radiofrekvenčni pasovi in maksimalne oddajne moči

Radijska frekvenca namenjena radioamaterski
storitvi z močmi za radioamaterja A in N razreda

Radijska frekvenca namenjena radioamaterski
satelitski storitvi z močmi za radioamaterja A razreda

Frekvenčni pas

Frekvenčni pas

Maksimalna oddajna moč
za radioamaterja razreda

A
135,7 – 137,8 kHz

eirp 1 W

472 – 479 kHz

eirp 5 W

1 810 – 2 000 kHz

1 500 W

3 500 – 3 800 kHz

1 500 W

5 351,5 – 5 366,5 kHz

100 W

7 000 – 7 200 kHz

1 500 W

10 100 – 10 150 kHz

1 500 W

N

100 W

100 W

Maksimalna oddajna
moč za radioamaterja
razreda
A

14 000 – 14 350 kHz

1 500 W

18 068 – 18 168 kHz

1 500 W

21 000 – 21 450 kHz

1 500 W

24 890 – 24 990 kHz

1 500 W

28 000 – 29 700 kHz

1 500 W

40,66 – 40,70 MHz

100 W

50 – 52 MHz

1 500 W

25 W

70 – 70,45 MHz

100 W

25 W

144 – 146 MHz

1 500 W

25 W

430 – 432 MHz

50 W

25 W

432 – 438 MHz

1 500 W

25 W

438 – 440 MHz

50 W

25 W

1 240 – 1 300 MHz

100 W

100 W

29 300 – 29 510 kHz

1 500 W

144 – 146 MHz

1 500 W

432 – 438 MHz

1 500 W

300 W

1 240 – 1 300 MHz

300 W

2 300 – 2 450 MHz

300 W

2 400 – 2 450 MHz

300 W

3 400 – 3 410 MHz

100 W

5 650 – 5 850 MHz

100 W

5 650 – 5 850 MHz

50 W

10 – 10,5 GHz

100 W

10,45 – 10,50 GHz

50 W

24 – 24,05 GHz

50 W

24 – 24,05 GHz

50 W

24,05 – 24,25 GHz

50 W

47 – 47,2 GHz

50 W

47 – 47,2 GHz

50 W

47,2 – 48,5 GHz

50 W

75,5 – 77,5 GHz

50 W

76 – 77,5 GHz

50 W

77,5 – 78 GHz

50 W

77,5 – 78 GHz

50 W

78 – 81,5 GHz

50 W

78 – 84 GHz

50 W

122,25 – 123,00 GHz

50 W

134 – 141 GHz

50 W

241 – 250 GHz

50 W

»

Obrazložitev:
Tabela je dopolnjena na podlagi spremembe NURF-4, ki omogoča radioamaterjem uporabo novega
frekvenčnega pasu 5 351,5 – 5 366,5 kHz. Predlaga se največjo oddajno moč na tem frekvenčnem
pasu za radioamaterje A razreda 100W.
V frekvenčnih pasovih 10 100 – 10 150 kHz in 50 – 52 MHz se predlaga zvišanje največje dovoljene
oddajne moči in sicer: v pasu 10 100 – 10 150 kHz iz sedanjih 300W na 1500W, kar pomeni dejansko
povečanje ojačanja signala za 6.9897 dB, v pasu 50 – 52 MHz iz sedanjih 100W na 1500W, kar pomeni
dejansko povečanje ojačanja signala za 11.76 dB. Ob dosedanji dolgoletni rabi teh frekvenčnih pasov
ni bilo zaznati motenj primarnih uporabnikov in posledično menimo, da takšno povečanje oddajnih
moči v praksi ne bo pomenilo ustvarjanja motenj primarnim uporabnikov pasov, kot kaže tudi praksa
v sosednjih in drugih državah, kjer že uporabljajo predlagane moči.
Radioamatersko satelitsko storitev se s spremembo omejuje na radioamaterje A razreda.
Radioamaterska satelitska storitev ni možna na frekvenčnih pasovih pod 28.000 MHz, zato so iz
tabele odstranjene vrednosti na frekvenčnih pasovih pod 28.000 MHz (2014 Varna - Satellite segment
29 300 – 29 510 kHz: Removal of downlink restriction), kjer ni določena v IARU priporočilih.
Frekvenčni pasovi za radioamatersko satelitsko storitev so usklajeni s frekvenčnimi pasovi IARU REG
1.
Pri 5 GHz je bila napačno določena širina frekvenčnega pasu, ki je v predlogu usklajena s frekvenčnimi
pasovi IARU REG 1.
Dodana je možnost izvajanja radioamaterske satelitsko storitve na pasovih 50 – 52 MHz in 70 –
70,45 MHz, kjer je radioamatersko satelitsko storitev možno opravljati.

3.
V 4. členu se pod opombami Tabele št.1 prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»Radioamaterjem razreda N ni dovoljena uporaba radijskih frekvenčnih pasov namenjenih
radioamaterski satelitski storitvi.«

Obrazložitev:
Nomotehnični popravek besedila, da sledi terminologiji akta.

4.
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se med besedi »sestavljen« in »iz« doda besedo
»praviloma«. V prvi, drugi in tretji alineji tega odstavka se črta beseda »iz«.

Obrazložitev:
Nomotehnični popravek besedila, da se omogoči izjemo posebnih znakov iz 11. alineje 6. člena in
slovnično pravilno uredi stavek (podvajanje besede iz v stavku in alinejah).

5.
V 6. členu se v prvem stavku drugega odstavka pred in po znaku »-» doda presledek.
Obrazložitev:
Nomotehnični popravek besedila z dodanimi presledki pred in po - .

6.
V tabeli v 6. členu se pred in po znakih »-» doda po en presledek.
Obrazložitev:
Slovnični popravek besedila.

7.
V 6. členu se četrta vrstica Tabele št. 2 spremeni tako, da se glasi:
S50AAA – S51ZZZ

Obrazložitev:

radioamaterska društva in radioamaterska organizacija

Sprememba omogoči zaporedje klicnih znakov od S50AAA-S51ZZZ, ki je bilo pred tem omejeno na
S51AAA-S51ZZZ.

8.
V 6. členu se briše petnajsta vrstica Tabele št. 2:
S55YAA – S55YZZ

radioamaterska organizacija za radioamaterske radijske postaje za posebne
tehnike prenosa v radioamaterskem računalniškem omrežju

Obrazložitev:
Črta se zaporedje klicnih znakov v 15. vrstici tabele S55YAA-S55YZZ, ki je v šestnajsti vrstici že
dodeljeno drugim nosilcem in gre za nepotrebno podvajanje.

9.
V 6. členu se zadnja vrstica Tabele št. 2 spremeni tako, da se glasi:
S59AAA – S59ZZZ

radioamaterska društva in radioamaterska organizacija

Obrazložitev:
Popravek besedila zaradi napačnega zaporedja klicnih znakov S50AAA-S59ZZZ, ki je omogočil
dodeljevanje zaporedij, ki so v tej tabeli določeni za druge nosilce identifikacije oddajanja
radioamaterskih radijskih postaj.
10.
V petem odstavku 6. člena se beseda »radiomatersko« zamenja z besedo »radioamatersko«.
Obrazložitev:
Slovnični popravek besedila.
11.
Sedmi odstavek 6. člena se briše.
Obrazložitev:
Brisanje odstavka rešuje kontradiktornost iz tabele o dodelitvi klicnih znakov, ki določa, da se klicni
znaki repetitorjev in radijskih svetilnikov dodelijo le zvezi, medtem ko je odstavek napačno vnesel
možnost dodelitve teh znakov tudi radioklubom.
12.
V desetem odstavku 6. člena se za besedo veljati doda vejica.

Obrazložitev:
Slovnični popravek besedila.
13.
V 6. členu se enajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(11) Agencija lahko na vlogo radioamaterskega društva ali organizacije izda posebne
klicne znake z veljavnostjo največ enega leta, in sicer:

-

a) posebni klicni znak z več številkami, ki je sestavljen iz:
črke in številke: S5;
več številk;
ene ali več črk izmed 26-ih črk mednarodne abecede.

-

b) posebni klicni znak z eno številko in več kot tremi črkami, ki je sestavljen iz:
črke in številke: S5;
ene številke;
več kot treh črk izmed 26-ih črk mednarodne abecede.«

Obrazložitev:
Dodana je izpuščena možnost zaporedja za dodelitev posebnih znakov npr: S50PTUJ, ki ni
opredeljevala dodelitev znakov s kombinacijo ene številke in 4 ali več črk. Iz člena je črtana dikcija
brez možnosti podaljševanja, zaradi dodelitve posebnih klicnih znakov ob letnih aktivnostih ipd.
14.
V 7. členu se besedna zveza »ulomkove črte« nadomesti z besedo »poševnice«.
Obrazložitev:
Slovnični popravek besedila.
15.
V 8. členu se besedna zveza »ulomkovo črto« nadomesti z besedo »poševnico«.
Obrazložitev:
Slovnični popravek besedila.
16.
V drugemu odstavku 8. člena se za besedo »se« doda besedilo »na podlagi vloge«.
Obrazložitev:
Z navedenim se natančneje določi način poteka postopka za pridobitev dovoljenja tujcem.
17.
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3)Tuji radioamaterji, ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, lahko pridobijo
slovenski klicni znak za obdobje veljave takšnega potrdila.«

Obrazložitev:
Na podlagi prostega prehoda ljudi v EU so določa način, kako lahko rezident Republike Slovenije
pridobi slovenski klicni znak za obdobje bivanja v RS.
18.
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9. a člen
(črkovanje)
Kadar se klicni znak izgovarja (v radiotelefoniji), se lahko črke klicnega znaka izgovarjajo kot besede,
katerih začetne črke so enake črkam klicnega znaka (črkovanje).
Za črkovanje se uporablja slovenska ali mednarodna tablica črkovanja:
1. Slovenska tablica črkovanja
A

ANKARAN

O

ORMOŽ

B

BLED

P

PIRAN

C

CELJE

R

RAVNE

Č

ČATEŽ

S

SOČA

D

DRAVA

Š

ŠMARJE

E

EVROPA

T

TRIGLAV

F

FALA

U

UNEC

G

GORICA

V

VELENJE

H

HRASTNIK

Z

ZALOG

I

IZOLA

Ž

ŽALEC

J

JADRAN

Q

QUEEN

K

KAMNIK

W

DVOJNI V

L

LJUBLJANA

X

IKS

M

MARIBOR

Y

IPSILON

N

NANOS

2. Mednarodna tablica črkovanja
A

ALPHA

N NOVEMBER

B

BRAVO

O OSCAR

C

CHARLIE

P

PAPA

D

DELTA

Q QUEBEC

E

ECHO

R

ROMEO

F

FOXTROT

S

SIERRA

G

GOLF

T

TANGO

H

HOTEL

U UNIFORM

I

INDIA

V

J

JULIET

W WHISKEY

K

KILO

X

X-RAY

L

LIMA

Y

YANKEE

M

MIKE

Z

ZULU

VICTOR

»
Obrazložitev:
Črkovalne tablice za opravljanje radioamaterske storitve in radioamaterske satelitske storitve niso
opredeljene v nobenem aktu, so pa nujen del za komunikacijo na frekvenčnih pasovih v skladu s
slovensko in mednarodno prakso ter v skladu z dokumenti ITU, CEPT in IARU.
19.
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpiti za radioamaterje se opravljajo v skladu s kriteriji, ki določajo izpitne predmete, predpisano
učno snov za posamezen razred radioamaterja in merila za ocenjevanje znanja v skladu z
dokumentoma CEPT, T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificates – HAREC) in
CEPT/ERC Report 32.«
Obrazložitev:
Slovnična uskladitev.
20.
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpit se opravlja pred izpitno komisijo. Člane komisij – izpraševalce iz vrst radioamaterjev z vsaj 5 let
veljavnim klicnim znakom za razred A ter opravljenim izpitom sprejem in oddaja Morsejevih znakov,
določi radioamaterska organizacija ali agencija.«

Obrazložitev:
Člani izpitnih komisij morajo imeti opravljen tudi izpit sprejem in oddaja Morsejevih znakov, v
nasprotnem primeru niso usposobljeni za preizkušanje znanja izpitnikov. Poleg tega se s to

spremembo predlaga, da lahko tudi sama agencija na prošnjo posameznika le-tega določi kot
usposobljenega za člana izpitne komisije.

21.
V drugem odstavku 11. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Opravljen izpit je pogoj za izvajanje radioamaterske storitve, pri kateri se oddajajo Morsejevi znaki.«
Obrazložitev:
Eksplicitno se določi prepoved uporabe CW oddaje za radioamaterje, ki nimajo opravljenega izpita.

22.
Prvi in drugi odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Spričevalo HAREC predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-02, izda agencija na podlagi vloge.
(2) Radioamatersko dovoljenje oziroma CEPT radioamatersko dovoljenje, predvideno v dokumentu
CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC (05) 06, izda agencija na podlagi vloge.«
Obrazložitev:
Nomotehnična in slovnična uskladitev.

