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IZHODIŠČE

� skokovit razvoj znanosti in 
tehnologije
� vprašanja glede možnih vplivov 

na človeka in okolje

� več uporabnikov - več baznih 
postaj

� naraščanje zaskrbljenosti -
otroci

� poročanje medijev

� odklonilno stališče javnosti do 
novih virov EMS v okolju

� konfliktne situacije



Naš
trenutni položaj

STANJE

� pomanjkanje zaupanja

� slaba informiranost

� kapital ogroža 
manjšino

� poročanje medijev

� intervencije aktivistov 
ter drugih motiviranih 
skupin

� emocionalne reakcije 
javnosti



� projekt, ki skrbi za
� objektivno

� nepristransko

� strokovno
podprto komuniciranje o problematiki EMS

� znanstveni temelji

� sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja 
varovanja zdravja in okolja pred EMS (WHO, ICNIRP, EU...)

KAJ JE FORUM EMS?

NAMEN
Promocija najnovejših znanstvenih stališč glede možnih vplivov EMS 
na človeka in okolje



AKTIVNOSTI

� Poudarek je na posredovanju novih znanstvenih spoznanj in 
rezultatov odmevnih domačih in tujih raziskav najširši javnosti v 
njej razumljivi obliki.
� knjige, brošure, zloženke s poljudno vsebino

� internet (www.forum-ems.si)

� svetovalna pisarna in odprti telefon

� okrogle mize, seminarji, kongresi

� koordinacija in priprava programov komuniciranja
s predstavniki države, lokalnih skupnosti, javnostjo
ter ciljnimi skupinami končnih potrošnikov s
področja EMS



VIZIJA

� Vzpostaviti stanje v družbi, kjer bo imela javnost možnost 
objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska
tveganja zaradi EMS.

� Oblikovati in posredovati strokovne argumente, ki bodo omogočali 
konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. 

� Predlagati strokovne vsebine, ki bodo tudi za ponudnike storitev
dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi 
neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih nesoglasij, 
ki spremljajo umeščanje virov EMS v okolje.



EMS IN ČLOVEK



KJE JE PROBLEM?





EMS DOMA IN V OKOLJU

statična polja nizke frekvence visoke frekvence mikrovalovi



STALIŠČA O EMS

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
� »Noben izmed najnovejših pregledov literature ni privedel do 

sklepa, da bi izpostavljanje VF EMS mobilne telefonije povzročalo 
kakršne koli zdravstvene posledice. Vendar pa obstajajo 
pomanjkljivosti v znanju, ki zahtevajo dodatne raziskave z  
natančnejšo oceno zdravstvenega tveganja.« www.who.int



STALIŠČA O EMS

Mednarodna komisija za varstvo pred NIR (ICNIRP)
� »Prevladujoče znanstveno mnenje, ki temelji na obstoječi 

znanstveni literaturi, je, da VF EMS nizkih jakosti ne krajša 
življenjske dobe in ne pospešuje razvoja rakastih obolenj.  
Izpostavljenost VF EMS, ki je nižja od mejnih vrednosti, ne vpliva 
na zdravje.«www.icnirp.de



STALIŠČA O EMS

Evropska komisija - (CSTEE)
� »Obstoječe znanstvene raziskave, ki obravnavajo tako termične 

kot tudi netermične učinke, ne dajejo dovolj trdne podlage, ki bi 
narekovala znižanje mejnih vrednosti, določenih v priporočilih 
EU.« europa.eu.int



STALIŠČA O EMS

Neodvisna ekspertna skupine za mobilno telefonijo (IEGMP) -
»Stewartova skupina«

� »Obstaja seveda nekaj rezultatov raziskav, ki kažejo, da VF EMS 
lahko povzročajo biološke učinke pri izpostavljenosti tudi pod 
temi mejnimi vrednostmi. To pa še ne pomeni, da ti učinki vodijo 
do obolenj ali poškodb. V nekaterih primerih so ugotovljeni 
posredne vplive na splošno počutje ljudi. Potrebujemo dodatne 
raziskave.« www.iegmp.org.uk



KAJ VEMO O VPLIVIH EMS

� ogromna ter naraščajoča baza 
podatkov (prek 20.000)

� znani ter pojasnjeni mehanizmi 
interakcij 
� učinek sile na nosilce naboja 

(statično magnetno polje)

� induciranje tokov v telesu (NF - do 
10 MHz)

� segrevanje (VF – nad 100 kHz)



KAJ VEMO O VPLIVIH EMS

� vplivi na zdravje pod mejnimi vrednostmi niso potrjeni

� znanstvena negotovost
� NF – “možna” kancerogenost za ljudi - otroška levkemija 

� VF – sum na obstoj zapoznelih učinkov pri trajni izpostavljenosti EMS 
mobilnega telefona



IARC

Ekstremno nizke frekvence (50/60 Hz)

� IARC poročilo – Junij 2001

� NF magnetna poljarazvrščena v skupino 
2B “Mogoča kancerogenost”
� temelji na epidemioloških raziskavah otroške 

levkemije

� pomanjkljivih podatkih na živalih

� ostale izpostavljenosti ter  rezultati uvrščeni 
pod “nezadostno za razvrstitev”



IARC

1. Kancerogeno za ljudi
(usually based on strong evidence of 

carcinogenicity in humans)

2A. Verjetno kancerogeno za ljudi
(usually based on strong evidence of 

carcinogenicity in animals)

2B. Mogoče kancerogeno za ljudi
(usually based on evidence in humans which is 

considered credible, but for which other 

explanations could not be ruled out)

Azbest

Alkoholne pijače

Benzen

Radon

UV sevanje

Tobak 

X in gama žarki

Hlapi diezel goriva

Formaldehid

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

Kava

NF magnetno polje

Izpušni plini

Steklena vola

Stiren

SNOVIARC Classification



EMS IN OTROCI
Nizkofrekvenčno magnetno polje

� klasifikacija IARC

� dolgotrajna večletna izpostavljenosti 
magnetnim poljem 50 / 60 Hz (v 
bivalnem okolju)

� očitna povezava le za otroško 
levkemijo

� skupna analiza rezultatov: dvojno 
tveganje pri 24-urni povprečni 
izpostavljenosti > 0.3-0.4 µT

� ni vzročne povezanosti, ni podpore 
pri eksperimentalnih rezultatih



EMS IN OTROCI
Visokofrekvenčno EMS

Raziskovalna naloga: Elektromagnetna sevanja mojega mobija, avtorji: 
Katjuša Koler, Tomaž Hvala, Miha Vončina, 2008

vzorec: vsi učenci 2. in 3. triade OŠ Idrija, 336 učencev 

1. vprašanje: Ali imaš svoj lastni mobilni telefon?
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2. triada 3. triada



� vedno mlajši uporabniki novih 
tehnologij, ki so vir EMS

� “moderni otroci” veliko dalj časa 
uporabniki kot odrasli.

� trajna –večletna izpostavljenost 
šibkim EMS ??

� raziskav o vplivih EMS na otroke 
praktično NI – INTEPHONE 
KIDS

EMS IN OTROCI
Visokofrekvenčno EMS



nosečnost dojenček otrok najstnik

EMS dom 
in delovno 
mesto

EMS dom

EMS  šolaEMS  vrtec

Mobilni telefon, 
računalnik, nove tehn.

EMS  - dom in okolje

EMS IN OTROCI
Relevantna izpostavljenost

čas



EMS IN OTROCI
SAR otrok in odraslih



EMS IN OTROCI
Smernice in priporočila

� celovito uvajanje načela previdnosti zaradi določenih 
pomanjkljivosti v znanju 
� nakup telefona z nizko SAR in uporaba prostoročnega kompleta

� uporabo mobilnih telefonov omejiti na minimum  - le za nujne klice 

� omejitev novogradenj v neposredni bližini daljnovoda

� omejitev oglaševanje in promocije uporabe mobilnih telefonov med otroki in 
mladostniki

� priprava izobraževalni programi in aktivnosti o možnih vplivih EMS 
na zdravje
� javnost in šole

� starši

� otroci
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Raziskovalna naloga: Elektromagnetna sevanja mojega mobija, avtorji: 
Katjuša Koler, Tomaž Hvala, Miha Vončina, 2008

vzorec: vsi učenci 2. in 3. triade OŠ Idrija, 336 učencev 

5. vprašanje: Ali si pri nakupu mobija pozoren na podatek SAR?

2. triada 3. triada

EMS IN OTROCI
Smernice in priporočila



NOSEČNICE

� mejne vrednosti ne določajo izjem
� formalno v službi nosečnica lahko 

izpostavljena kot ostali, kljub dejstvu, da 
otrok po rojstvu ne sme biti tako izpostavljen 

� v nekaterih primerih so lahko sevalne 
obremenitve v bližini fetusa povečane



IMPLANTI

� prevodni implanti vplivajo na 
porazdelitev EMS znotraj človeka
� brez implanta OK, z implantom ni nujno 

OK

� individualna obravnava oseb z 
implanti
� različni implanti

� različni načini vstavitve

� različne nastavitve

� različna EMS



PRAVNA UREDITEV



PRAVNA UREDITEV – ZAKAJ?



SMERNICE ICNIRP

� ICNIRP. 1998. Guidelines for limiting exposure to time-varying
electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). 
Health Phys 74: 494-522.
� temeljijo na znanih bioloških učinkih

� NF: aktivacija živčnih in mišičnih vlaken

� VF: segrevanje tkiva

� ne upoštevajo možnih dolgotrajnih učinkov

� za različne frekvence imajo različne mejne vrednosti

� določajo mejne vrednosti za prebivalstvo (varnostni faktor 50) in zaposlene 
(varnostni faktor 10) posebej

� določajo osnovne (basic restrictions) in izvedene (reference levels) mejne 
vrednosti



Mejne vrednosti ali

Basic restrictions

veličine znotraj človeškega telesa:

� pri NF gostota toka

� pri VF SAR

Zakaj?

� povzroča učinke

Izvedene mejne vrednosti ali

Reference levels

veličine v zunanjem polju:

� električna poljska jakost

� gostota magnetnega pretoka

Zakaj?

� lažje merljivo

Četudi so presežene izvedene mejne vrednosti,
ni nujno, da so presežene tudi mejne vrednosti.

SMERNICE ICNIRP



� Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju. 1996. Uradni list RS, št. 70/96
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199670&stevilka=3819

� Direktiva 2004/40/EC o minimalnih zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki 
nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj). 
2004. Official Journal of the European Union L 184
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/dd/05/05/32004L0040SL.pdf

ZAKONODAJA
Slovenija



SLO-ni zakonodaje

EU:Direktiva 2004/40/EC

SLO-Uredba EMS (70-96)

EU:Priporočilo1999/519/EC

ZAKONODAJA
Primerjava Slo-EU



ZAKONODAJA
Direktiva 2004/40/ES



ZAKONODAJA
Direktiva 2004/40/ES



� sprejeta 1996, preden je ICNIRP objavil smernice

� se ne popolnoma ujemajo s smernicami ICNIRP

� omejujejo le “reference levels” – lažje merljive veličine, jih 
imenujejo mejne vrednosti – to ni isto kot mejne vrednosti 
Direktive 2004/40/EC

� določajo dve območji varstva:
� I. območje varstva je območje, kjer je varstvo pred EMS povečano: bivalna 

območja, šole, vrtci, bolnice, rekreativne površine: mejne vrednosti 10 krat 
nižje kot na 

� II. območje varstva, kjer so mejne vrednosti podobne kot mejne vrednosti 
smernic ICNIRP

ZAKONODAJA
Uredba o EMS



VIRI IN SEVALNE OBREMENITVE



SEVALNE OBREMENITVE
Pomembnejši viri

� gospodinjski aparati: fen, brivski aparat, mikrovalovna pečica

� distribucija električne energije

� mobilni in brezvrvični telefoni (DECT)

� brezžična oprema: brezžični usmerjevalniki (WLAN), brezžična 
komunikacijska oprema (bluetooth, brezžična računalniška 
periferija)

� radiodifuzija

� medicina: MR slikanje, elektrokirurgija, električna stimulacija



SEVALNE OBREMENITVE
Gospodinjski aparati



SEVALNE OBREMENITVE
Brezžične naprave



SEVALNE OBREMENITVE
Bazne postaje

� BP seva v ozkem vodoravnem snopu

� mejne vrednosti za I. območje lahko presežene do
� 25 m od antene

� 1 m pod anteno

II. območjeI. območje



SEVALNE OBREMENITVE
Mobilni telefoni

� najmočnejši viri VF EMS neposredno ob uporabniku

� koliko seva, odvisno od več dejavnikov:
� tehnične lastnosti mobilnega telefona (vrednost SAR poda proizvajalec in je 

javno dostopna)

� kvalitete povezave, ob kvalitetni povezavi mobilni telefon deluje z manjšo 
močjo

� razdalja

� stavbe

� teren



SEVALNE OBREMENITVE 
Daljnovodi

110 kV daljnovod tipa sod



400 kV sod

SEVALNE OBREMENITVE 
Daljnovodi



� sevalne obremenitve odvisne od tipa daljnovoda, obremenjenosti ter 
od višine vodnikov nad tlemi

SEVALNE OBREMENITVE 
Daljnovodi



SEVALNE OBREMENITVE
Daljnovodi

širina vplivnega območja od osi daljnovoda za najneugodnejše razmere



SEVALNE OBREMENITVE
Transformatorske postaje

� B

� I., II. območje

� 110/20 kV



SEVALNE OBREMENITVE
Transformatorske postaje

� E

� I., II. območje

� 110/20 kV



SEVALNE OBREMENITVE
Radiodifuzija



SEVALNE OBREMENITVE
Radiodifuzija

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja



� poklicne izpostavljenosti mnogo večje
� varjenje

� dielektrično sušenje

� dielektrično lepljenje

� indukcijsko segrevanje (taljenje, kaljenje)

� transformatorske in stikalne postaje

� oddajniški sistemi

� višje mejne vrednosti

SEVALNE OBREMENITVE
Delovno mesto



SEVALNE OBREMENITVE
Dielektrično segrevanje

Brez zaslona:
8 x Z zaslonom

0,7x

obratovalna frekvenca: 27.12 MHz



SEVALNE OBREMENITVE
Induktivno segrevanje

2,5 x

obratovalna frekvenca: 50 Hz – nekaj kHz , MW moči



EMS NA DELOVNEM MESTU
Uporovno/obločno varjenje

8 x 



EMS NA DELOVNEM MESTU
Radiodifuzija

3x  

4x 

3x  

0,7x 



SEVALNE OBREMENITVE
Radar

50 x 
preseženo



SEVALNE OBREMENITVE
Generatorski prostor

155 µT na višini 1 m
433 µT na višini 2 m



KAJ LAHKO NAREDIMO



KAJ LAHKO NAREDIMO
Načela previdnosti

� tri pristopi, ki temeljijo na načelu previdnosti in se ukvarjajo s 
problematiko zdravja najširše javnosti, zaposlenih in okolja ob 
znanstveni negotovosti
� načelo previdnosti (Precautionary Principle)

� razumno preventivo (Prudent Avoidance)

� načelo ALARA (As Low As Reasonably Achievable)



KAJ LAHKO NAREDIMO
Jaz?

� mobilna telefonija
� kupiti telefon z nizkim SAR (mejna vrednost 2 W/kg, večina telefonov pod 

1,6 W/kg, najboljši 0,5 W/kg)

� raje UMTS kot GSM

� omejiti klicanje na nujno

� najprej vzpostaviti klic, nato primakniti k ušesu

� namesto klicev SMS

� vrvična slušalka (bluetooth slušalka oddaja neprenehoma, tudi ko kličemo)

� izogibanje klicev v kleteh, podzemnih garažah, dvigalih

� med klicem stopiti k oknu

� telefon z integrirano anteno držati na spodnjem delu



KAJ LAHKO NAREDIMO
Jaz?

� indukcijska kuhalna plošča
� ustrezna in ustrezno velika posoda

� ne  kovinske kuhalnice in ostali pribor

� pozor osebe s srčnimi spodbujevalniki 

� sistemi za nadzor in identifikacijo
� ne po nepotrebnem med detektorjema

� pozor osebe s srčnimi spodbujevalniki

� DECT telefon
� bazna postaja odmaknjena od spalnic in območij, kjer se dlje zadržujemo

� telefonirati kolikor je potrebno

� wireless router
� odmaknjeni od spalnic in območij, kjer se dlje zadržujemo vsaj 1m



KAJ LAHKO NAREDIMO
Jaz?

� elektronske varuške
� oddajna enota najmanj 1 m od otroka

� ne tiste, ki neprestano oddajajo (stalno slika ali zvok)

� hišna napeljava
� ko ni toka, ni magnetnega polja

� ne tik ob postelji

� mikrovalovna pečica
� med delovanjem odmaknemo za 1 m



Kam po informacije ?

www.forum-ems.si

info@forum-ems.si


