
Zadeva: Vzpostavitev digitainega radijskega sistema '3SM-R na slovenskem ielezni5kem omreiju

Spo5tovani,

obve5damo vas, da je v teku projekt >Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem

ielezni5kem omreZju<, v okviru katerega se sisterm GSM-R vzpostavlja na vseh slovenskih javnih

ielezniSkih progah. GSM- R sistem je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavljajo ielezni5ko

infrastrukturo in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija in je kot tak namenjen

predvsem opravljanju obveznih gospodarskih sluib na javni ielezniSki infrastrukturi, to je vodenju

prometa in vzdrieva nju infrastrukture.

Glede na to, da se projekt izvaja tudi na obmodju vaSe obdine, v nadaljevanju posredujerno nekaj

informacij z namenom podrobnejie seznanitve s projektom ter z aktivnostmi, ki se bodo izvajale.

OPIS PROJEKTA

V Evropski uniji se od zadetka 90. let razvija transevropsko transportno omreije (TEN-T: Trans-

European Networks) z namenom zagotavljanja mednarodnih transportnih povezav in prostega

pretoka blaga ter ljudi"

V ielezniSkem prometu je bila kljuina ovira za vzpostavitev tovrstnega omreZja tehnidna,neenotnost

med posameznimi ielezniikimi operaterji. Vse drZavne Zeleznice so namre6 uporabljale lastne,

nekompatibilne analogne sisteme za prenos informacij, vkljudno s Slovenijo. Za reievanje teh

omejitev je bil razvit sistem ERTMS (European Train Control System) oz" evropski sistem za

upravljanje ielezniSkega prometa, ki je sestavljen iz ETCS (European Train Control System) -
Evropskega sistema vodenja vlakov in iz GSM-R (Global System for Mobile Communications *
Railway) - Globalnega mobilnega radijskega komunikacijske€a sistema za ieleznice.

Uvedba digitalnega radijskega sistema (CSM-R) na slovenskem ielezniSkem omreiju pomeni

uskladitev s pravnim redom Evropske unije oz. implementacijo direktiv Evropske unije s podrodja

interoperabilnosti govornega sistema za komunikacijo med vlaki.

KUUENI UEINKIPROJEKTA

. zagotovitev interoperabilnosti in pogojev za nadgradnjo slovenskega ielezniSke*d omreija s

sistemoma ERTMS/ETCS (obstojeii analogni sistemi so zastareli in brez moinosti nadgradenj),

. bistveno povedanje varnosti ielezniSkega prometa in infrastrukturne zmogljivosti,

r poenotenje obstojedega sistema radijske komunikacije,

' manj5e motnje in zamude vlakov,

. prihranki pri signalni opremi,

. Sirii sinergijski udinki (v primeru preusmeritve dela tovora s cest na ieleznice zmanjSanje CO2

izpustov iz prometa)

PREDVIDENE AKTIVNOSTI
. postavitev optidnih kablov vzdoti celotnega ielezniSkega omreija (ca. 1200 km kabelske

trase),
. gradnjo ca.27O baznih oddajno-sprejemnih postaj (BTS postaj),

r postavitev antenskih stolpov ob baznih oddajno-sprejemnih postajah,



t-

' povezavo novih BTS postaj s telekomunikacijskim in elektridnim omreijem.

TERMINSKI PLAN

t.faza: izvedba del na pilotnem odseku Seiana-Sentitj bo predvidoma zakljuiena v l. 2015.
2. faza: nadaljevanje izvedbe na vseh preostalih glavnih in regionalnih progah slovenskega
iefezni5kega omreija bo predvidoma zakljudena do fpb. 2016.

PRAVNE PODTAGE Z.A GRADNJO

s staliiia posegov v prostor projekt gre v veliki vedini predvsem za posege na obstojeio javno
ielezniSko infrastrukturo in objekte na njej, ki pomenijo nadgradnjo obstojeiega sistema" Gradbena
zakonodaja v RS ter specialni podrodni zakoni na ielezniSkem podrodju za takine posege
predvidevajo izvedbo gradnje po posebnem postopku vzdrievalnih del vjavno korist.

gradnja baznih postaj

Vvedjem obsegu bo gradnja teh potekala po postopku vzdrZevalnih delv javno korist, saj bo
vedina baznih postaj stalo na ielezniikem obmodju, ki je definirano v Zakonu o varnosti v
ZelezniSkem prometu (Uradni list RS, it. 36/10 - uradno pretiSdeno besedilo), kar je tudi
pogoj za uporabo tega postopka;

V primerih, ko bodo predvidene bazne postaje oziroma bazne postaje, ki bodo to postale iele
z nadgraditvijo obstojedih antenskih stolpov, stale izven ZelezniSkega obmodja, se bo
postopek gradnje izvajal v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, it. 102/04 -
uradno prediSdeno besedilo, t4/05-popr,92/05-zJC-8, g3los_zvMs, 111/05 _ odl US, 1.20/06

- odl us, 1,26/07 in 108/09), kar pomeni da bo potrebno takrat, ko zemljilie ne oo
opredeljeno kot javna ielezniSka infrastruktura, prej na takSnem zemlji5du pridobiti pravico
graditi, ali z odkupom ali pa z ustanovituijo sluinosti.
oprema tehnidnih prostorov

Oprema vseh tehnidnih prostorov bo potekala po postopku vzdrZevalnih del, saj bodo ti
prostori sluiili dejavnosti, ki je povezana s prevozom potnikov in blaga ter dejavnosti, ki je
povezana z nalogami upravljavca, kar je tudi pogoj za ta postopek.
gradnja kabelske kanalizacije t

ee se bo kabelska kanatizacija gradila na ielezniSkem obmodju, potem se bo uporabil
postopek vzdrievalnih del v javno korist, de pa bodo ta korita segal tudi izven ielezniikega
obmodja, kjer ne pride ved v poitev uporaba tega postopka, pa se bo postopek izvajal skladno
z ZGO, kar pomeni, da bo priila v po5tev uporaba Uredbe o vrstah objektov glede na

zahtevnost (Uradni list RS, 5t. 37/08 in 99/08), v 12. dlenu dolodeno, da se za tiste objekte, ki

se po tej uredbi itejejo za enostavne objekte, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.
dostopne poti

Glede ureditve dostopnih poti do baznih postaj ali tehnidnih prostorov, ki bodo potrebne
zaradivzdrievanja teh objektov in bodo potekale tudi preko parcelv lastni5tvu tretjih oseo,
pa se bo s pogodbo ustanovilo sluZnost do poti, v dolodenih primerih pa bodo verjetno lahko
priili v poitev tudi odkupi teh parcel.



DOVOUENJE ZA ZAiETEK DEL

Dovoljenje za zadetek del je v skladu z 29. dlenom pravirnika o pogojih in postopkih za zadetek,izvajanje in dokondanje tekodega in investicijskega vzdrievanja ter vzdrievalnih del v javno korist na

fffil;rtfi:i-t 
infrastrukture (ur. l. Rs, ir. E2/2006;izdar varnostni orsan - Agencija za

VPLIV POSEGA NA UUDIIN OKOUE
v letu 2003 je bila izdelana 

'rstudila vplivov izvedbe projekta modernizacije obstojedegatelekomunikacijskega sistema na slovenskem ielezniikem omreiju na okorje<. Z vidika cerotnegavpliva nadrtovanega projekta na okolje je bilo ugotovrjeno, da je nadrtovan poseg sprejemrjiv.

V letu 2011je bila zaradi sprememb zakonodaje izdelana novelacija presoje vplivov na okolje, v katerije bilo ugotovljeno' da nadrtovan poseg tudi ob upostevanju novelirane zakonodaje, med gradnjo,med trajaniem in po prenehanju delovanja ne bo imel pomembnega oziroma nesprejemrjivega vprivana ekosisteme' rastlinstvo in iivalstvo ter njihove habitate, kakovost tal in njihovo uporabo,,kakovost' in kolidine povriinskih in podzemnih voda, kakovost zraka,'krimatske razmere, drovekovo nepremidnopremoZenje in kulturno dediiEino.

Novelacija presoje vplivov na okolje nalaga, da se dodatna pozornost z vidika omilitvenih ukrepovnameni lokacijam' ki se nahajajo na varstveno izpostavljenih lokacijah in lokacijah z bliiinostanovanjskih objektov' Z vidika vplivov posega med derovanjem najvedjo nevarnost predstavrjamoZen vpliv elektromagnetnega sevanja na dloveka in njegovo zdravie,vizualna degradacija krajine innjenega znadaja zaradi postavitve nove infrastrukture ter moien vpliv svetlobnega onesnaievanja naekosisteme, rastlinstvo in iivalstvo ter njihove habitate.

Tveganja' ki jih predstavlja elektromagnetno sevanje so bira v veriki meri odpravljena ie v fazinairtovanja projekta z upoitevanjem ustrezne varnostne razdarje vira (predvidena visoka, viiinaanten) in ustrezne usmerjenosti glavnega sevalnega snopa anten. Glede na viiinsko oddarjenost virana antenah objektov BTs bo dostop do obmoija iezmernih obremenitev okorja, ki se nahaja vSlavnem sevalnem snopu antene do razdalje pribrizno 16 m, onemogoden" prav tako bonepooblaidenim osebarn prepreden eventuelni moini dostop do obmodja dezmernih obremenitev vglavnem sevalnern snopu antene na najbolj izpostavlienih lokacijah pred vhodi v tunete in galerije,kjer je predvidena viiina vira na anteni le 6 m.

SEZNANJENOST OBEIN

Novembra 2010 je Direkcija RS za vodenje investicij v javno ierezniiko infrastrukturo vse obdine, napodrotiu katerih se izvaja projekt GSM-R, z dopisom, ki je vseboval tudi vloge za lokacijskeinformacije, seznanila s projektom uvedbe digitalnega omreija.
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