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Komentar ZRS k PARP 2006.
NOVI DOKUME NT ZRS - PUARP 2006
Na podlagi 3. člena Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih
radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (SpA PURF RAS, Uradni list RS, št. 117/04),
je radioamaterska organizacija - Zveza radioamaterjev Slovenije sprejela novi dokument
Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj (PUARP 2006 - ZRS).
Zakaj novi dokument PUARP 2006 (namesto dosedanjega PUARP 2004, glasilo CQ ZRS, štev.
6/2004) ?
Skladno z določili Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, štev.
10/2006) ter sprejetimi stališči in dogovoru na sestanku predstavnikov APEK, Inšpektorata RS
za elektronske komunikacije, elektronski podpis in pošto ter ZRS (problematika
elektromagnetne združljivosti/EMC) je dosedanji dokument PUARP 2004 (glasilo CQ ZRS, štev.
6/2004) ustrezno dopolnjen - besedilo novega dokumenta je v osnovi isto, vnesene pa so
naslednje spremembe:
* 4. člen (amaterske sprejemno-oddajne postaje)
- v tabelo št. 1 je v amaterski frekvenčni pas 7 MHz vnesen segment 7100-7200 kHz, za pas
432 MHz (po novem imenovan 430 MHz) pa so vneseni segmenti 430-431,775 MHz in 438439,775 MHz (uporaba skladno z določili uveljavljenega Splošnega akta o načrtu uporabe
radijskih frekvenc); v povezavi s temi spremembami je ustrezno dopolnjeno besedilo opomb
štev. 12 in 14 ter smiselno spremenjeno besedilo 5. člena (amaterske radijske postajerepetitorji, tabela št. 2, repetitorji v frekvenčnem pasu 430 MHz).
* Za 9. členom (nivoji moči stranskih oddaj) je vnesen (novi) 10. člen (tehnični ukrepi za
zagotavljanje elektromagnetne združljivosti) z besedilom, usklajenim in dogovorjenim na
navedenem sestanku; s tem dopolnilom so spremenjene zaporedne številke členov (dosedanji
10. člen je 11. člen, naslednji 12. …).
* 16. člen (začetek veljavnosti) – smiselna sprememba z določilom začetka veljavnosti novega
dokumenta in prenehanja uporabe PUARP 2004.
Za sprejem in objavo dokumenta PUARP 2006 je Zveza radioamaterjev Slovenije pridobila
mnenje Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (dopis APEK, št.
400-6/04-19, z dne 09.06.2006).
Dokument PUARP 2006 – ZRS začne veljati 28. junija 2006 ( z dnevom objave v
glasilu CQ ZRS štev. 3/2006) .

Drago Grabenšek, S59AR
sekretar ZRS
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