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RAOIO CENTER d.o.o.

Koprska ulica 98

1000 [jubliana Llubljana, 02. 12. 2OZZ

Agencija za komunikacijska omreija
in storihre Republike Slovenlje

Stegne 7

p.p.418

1001 t,ubljana

ZADEVA: Komentarii na predlos novega SA o nalinu dolotania obmolii ookrivania za

oDRF za analogno ra d!ed!! uzliq

SpoStovani,

1.

Pojasnilo dikcije )rverlet o't motenia sprciemo kotistnego signolo< iz t. odstavka 4. alena

predloga SA ter postopka za doloaitev te ve.ietnosti.

V 1. odstavku 4. ilena je navedeno, da se: >Obmotie pokrivonio doloii toko, do se z zokliueeno

konturo zojome obmoiie, znotroj koterego je iokost koristnego signolo viiio oli enako minimolni
jokosti kotistnego signolo in kier ie razmerie med iokostio koristnego signolo in iokostio
posameznego motilnega signolo veEje od potrebnego zoiiitnego rozmerjo zo posomezni motilni

signok. Nato pa je dodano 3e ,t ter z upoltevaniem. do obmoiie ookrivonio ne zoiemo obmotii.

kier obstoio verietnost motenid sDteiemo kotistneao sionolo.(

Kakaen kriterij se uporabi, da se del obmotia, kot razumemo, na podlagi tega lahko izkliuai iz

kontnega obmoa.ja pokrivania? Na kaklen na;in se doloti ta verjetnost motenja in kie se nahaja

prag za izkljutitev? Vl.iudno prosimo za predstavitev na hipotetitnem praktitnem primeru.

2.
Predlagamo, dopolnitev predlota SA tako, da se pojasni pridobitev nabora uPoltevnih
motilcev ter, da se postopek njihovega dolotanja enoznaino navede z namenom omogotitve
ponovljivosti rezultatov.

Sklic: 0073-16/2022

v skladu s pozivom na vasi spletni strani Radio Center d.o.o. podaja svoie pripombe, predloge in

dopolniwe k predlogu sploinega akta o naiinu doloranja obmoiij pokrivanla za oDRF za

opravljanie analogne radiodifuzije. (v nadaljevanju predlog SA).



Kot izha.ia iz predloga 5A ie nabor upostevanih motilcev lahko pomembna spremenliivka pri

doloaanju vetifostl oUmotla pokrivanja. Ker ie pojem motilec v tem kontekstu precei Sirok' si

ielimo, da bi Agencija bolj natanino definirala kaj to'no se uposteva kot motilec Ali so to

;;;i;; i. regisia zeneva-8C? (te aktivne ati tudi neaktivne?) Ati se pri izraaunu uporabijo

prr".*ri iz registra ali dejanski obratovalni parametri? Kaj pa Postaje, ki niso v registru

inelegalne, ipd.[ so upo5tevane ali ne? 5e upoitevajo tudi meriwe spektra - torej deiansko

stanie v naravi?
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dodelitev nani ni vPlivala?

Obmotia pokrivanla so pomemben del ODRF' lz niih izhaiaio obveznosti kot tudi ugodnosti za

imetni[e, zato menimo, da je dodatna Pozornost pri pripravi tega 5A na mestu'

Upamo, da si boste vzeli tas in nase predloge preulili' Za vsa morebitna dodatna vprasania smo

vam na voljo.

Radio Center d'o'o',
Gregor Memedovi6, direktor

HITRAOIO

4.
Ob tem bi Agencijo spomnili Ie na obselen dokument s predlogi' ki smo jih na to temo Poslali

v letu 2OU v okviru iavneta posveta o obmo'iih pokrivanja' (K Predmetni zadevi bi lahko

sodila preutitev vsebine ir PoSlavja I' omenjenega dokumenta')

- ukrepi za izniievanje iasovno odvisne elektrotehni'ne enkratnosti'

- uporaba boli reprezentativnih obmotij pokrivanja'

- dopolnitev ODRF dokumentov z dodatnimi uPorabl'animi parametri in grafiEnimi

Podatki. (vris merila zemlievida, vris oddajnih.lokacij' Pripis datuma priprave'

vris mono kontur, vnos Podatka potencialni PosluSalciv ODRF"" )

3.

Kalo le z obmoaiem pokrivanja v primeru dodelitev dodatnih. frekvenc za odpravo moteni?

lmamo primere, ko je taka dodelitev to obmoaie sPremenila (poveEala), in primere ko taka


