
Projekt Forum EMS
Projekt forum EMS je bil ustanovljen v letu 2003 z organi, ki imajo natančno določene naloge:

• Izdelava celostne podobe Foruma EMS: osebna izkaznica, osebna predstavitev, oblikovanje,
spletna stran Forum EMS…

• Izdelava bazičnih zloženk o mobilni telefoniji
• Izdaja brošur o mobilni telefoniji
• Priprava in sprejem dolgoročne komunikacijske strategije Foruma EMS
• Redni odnosi z mediji
• Priprava in organizacija programa komuniciranja z lokalnimi skupnostmi / upravnimi enotami
• Svetovanje vseh zainteresiranih preko e-pošte ali pisno zastavljenih vprašanj
• Izdelava kodeksa dobre prakse
• Izdaja revije Novice elektromagnetna sevanja
• Priprava in izvedba tiskovnih konferenc, ki javnosti v najširšem obsegu predstavi projekt Foruma EMS

Svetovalni odbor sestavljajo predstavniki Ministrstva za informacijsko družbo, Ministrstva za zdravje, 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter lokalnih 
skupnosti v Republiki Sloveniji. Svetovalni odbor sooblikuje vsebine projekta ter zastopa javni interes. 
Na ustanovnih sestankih posameznih odborov so izvolili tudi predsednike odborov. Tako bo delo 
svetovalnega odbora vodil Miha Ušeničnik z Ministrstva za informacijsko družbo. Člani pa so Srečo 
Klančar, Zveza potrošnikov Slovenije, Anton Rožman, Skupnost občin Slovenije, Janez Jeram, 
Agencija RS za okolje (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo) ter doc. dr. Damijan Škrk, Uprava za 
varstvo pred sevanji (Ministrstvo za zdravje).

Odbor podpornih organizacij sestavljajo predstavniki gospodarskih družb, domačih in mednarodnih 
organizacij ter donatorjev, ki realizacijo projekta v obliki plačila članarine tudi finančno podpirajo. Člani s 
pristopno izjavo k projektu priznajo avtonomnost in neodvisnost projekta Forum EMS od njihovih 
poslovnih interesov ter se obvežejo, da ne bodo vplivali na strokovnost in nepristranskost rezultatov v 
okviru projekta Forum EMS. Vodenje odbora podpornih organizacij je z decembrom 2004 prevzel 
Marko Lukšič iz družbe Si.mobil.



Strokovni svet, ki ga sestavljajo ugledni znanstveniki iz različnih področij znanosti, deluje kot krovno 
strokovno telo, ki skrbi za strokovno utemeljene in uravnotežene dejavnosti v okviru projekta. Strokovni 
svet pri obravnavanju, sprejemanju in zastopanju strokovnih stališč glede problematike EMS v okviru 
projekta Forum EMS deluje neodvisno od drugih organov projekta Forum EMS ter gospodarskih, 
političnih in drugih interesov. Za predsednika strokovnega sveta je bil izvoljen prof. dr. Damijan 
Miklavčič z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko. Svet pa tvorijo tudi prof. dr. Gregor Serša, Onkološki 
inštitut, as. dr. Metoda Dodič Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v Kliničnem 
centru Ljubljana, prof. dr. Marko Polič, Filozofska fakulteta, prof. dr. Janez Stepišnik, Fakulteta za fiziko 
in matematiko, doc. dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika Kliničnega centra Ljubljana ter dr. Fedor 
Černe, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Koordinator projekta je doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), ki kot 
neodvisna in nevladna organizacija skrbi za usklajevanje ter izvajanje posameznih vsebin projekta.

V svetovalnem odboru so tako zastopani predstavniki nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, ki 
imajo tudi preko Skupnosti občin Slovenije stik z javnostjo.

Po sprejetem kodeksu dobre prakse, ki se je dolgo pripravljal v številnih različicah, so se pričele 
aktivnosti vseh organov v Forumu EMS.







Da bi opravili pregled stanja o poznavanju dela projektnega foruma EM, smo pripravili vprašalnik za
130 občin, ki so združene v Skupnosti občin Slovenije. Vseh pa je 193.

Podatki temeljijo na vzorcu odgovorov petnajstih občin.

ANKETA ZA LOKALNE SKUPNOSTI

1. Ali poznate Projekt forum EMS?

DA NE

2. Ali ste že pregledali spletno stran www.forum-ems.si?

DA NE

3. Ali poznate revijo "Novice elekromagnetnega sevanja”?

DA NE

4. Bazne postaje mobilnih komunikacij so infrastruktura, ki lahko koristijo lokalni skupnosti pri razvoju.
Ali lahko lokalna skupnost najde skupen jezik z investitorjem?

DA NE POGOJNO …………………………………

5. Kako bi po vašem mnenju mobilni operater moral pristopiti h gradnji bazne postaje?

……………………………………………………………………………..



6. Ali je v vaši občini določena odgovorna oseba za podajanje podatkov v zvezi z reševanjem konfliktnih 
situacij pri postavljanju baznih postaj?

DA NE PRIPRAVLJAMO

7. Ali bi si želeli, da v svoji občini  dobite  brezplačni  prenosni merilnik za merjenje EMS 24 ur na dan  
za določen čas?

DA NE …………………………………

8. Ali  ste zaskrbljeni, da zakonsko predpisane in strokovno utemeljene mejne vrednosti sevalnih 
obremenitev niso ustrezne za krajane?

DA NE …………………………………

9. Ali podpirate idejo o izdelavi strategije za komuniciranje z javnostjo?

DA NE …………………………………

10. Ali bi bile dobrodošle posamezne "kampanje" v lokalni skupnosti s predstavniki Projekta forum 
EMS, operaterji in strokovnjaki?

DA NE …………………………………



11. Kako bi po vašem mnenju oblikovali kvalitetnešo pretočnost informacij med lokalno skupnostjo, 
predstavnikom Skupnosti občin in forum EMS?

a) Tekoče pošiljanje revije "Novice elekromagnetnega sevanja" v lokalno skupnost

b) Poleg  posamezne kampanije v lokalni skupnosti še večja informiranost v tiskanih in 
slikovnih medijij na preprost način.

c) Poljudnoznanstvene oddaje na nacionalni televiziji s poudarkom o načinu uporabe 
mobilnih telefonov in navodila uporabo pri občutljivi populaciji.

……………………………………………………………………………..

12. Ali vas poleg baznih postaj zanima tudi mobilni telefon?

DA NE …………………………………

13. Kadar se odločamo o nakupu mobilnega telefona, bi morali poleg splošnih pogojev poznati še:

a) Kdaj seva največ (pred iskanjem klicne številke, med pogovorom)?

b) Na preprost način posredovati potrošniku informacijo o sevanju (podobno kot pri 
nakupu gospodinjskih energetskih napravah (pomivalni, pralni….. energetska varčnost)

……………………………………………………………………………..



1. Ali poznate Projekt forum EMS? DA NE

2. Ali ste že pregledali spletno stran www.forum-ems.si? DA NE      

3. Ali poznate revijo "Novice elekromagnetnega sevanja”? DA NE

4. Bazne postaje mobilnih komunikacij so infrastruktura,
ki lahko koristijo lokalni skupnosti pri razvoju. 
Ali lahko lokalna skupnost najde skupen jezik z investitorjem? DA NE         POGOJNO
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Odgovori na vprašanje št. 5
(Kako bi po vašem mnenju mobilni operater moral pristopiti h gradnji bazne postaje?):

- S sodelovanjem z lokalno skupnostjo

- Variantna presoja potencialnih lokacij

- S skrbno izbrano lokacijo bazne postaje v soglasju z lokalno skupnostjo in lastniki

- Ustrezna predhodna seznanitev vseh prizadetih

- Seznaniti prebivalce okolice (ne)varnosti EMS. Seznaniti kakšne so maksimalne sevalne                       
obremenitve, seznaniti prebivalce s prednostmi baznih postaj za okolico

- V dogovoru z lokalno skupnostjo

- Na vsak način menim, da bi bilo potrebno najprej pripraviti študijo o vplivih na okolje in predvideti   
prostor za bazne postaje vseh operaterjev na enem mestu. Za postavitev bazne postaje je potrebno  
pridobiti gradbeno dovoljenje, to pa je že dobro urejeno z ZGO-1

- Z ugotavljanjem ranljivosti prostora

- V soglasju z lokalno skupnostjo

- Predstaviti lokalni skupnosti njene potrebe in želene lokacije, upoštevati predloge in zahteve     
lokalne skupnosti v fazi pridobivanja lokacijske informacije oziroma gradbenih dovoljenj, v nobenem   
primeru brez lokacijskega dovoljenja ni mogoče obratovati

- V sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti in po pridobitvi vseh potrebnih upravnih postopkov   
(kar ne velja za določene bazne postaje, ki nimajo potrebnih dovoljenj oziroma so bili postopki začeti po  
postavitvi)

- V dogovoru z lokalno skupnostjo

- Obvezno v sodelovanju z lokalno skupnostjo, ne pa na skrivaj, kot se je to že večkrat zgodilo.



6. Ali je v vaši občini določena odgovorna oseba za podajanje podatkov v zvezi z reševanjem konfliktnih 
situacij pri postavljanju baznih postaj? DA NE PRIPRAVLJAMO

7. Ali bi si želeli, da v svoji občini  dobite  brezplačni  prenosni merilnik za merjenje EMS 24 ur na dan  
za določen čas? DA NE

8. Ali  ste zaskrbljeni, da zakonsko predpisane in strokovno utemeljene mejne vrednosti sevalnih 
obremenitev niso ustrezne za krajane? DA NE

9. Ali podpirate idejo o izdelavi strategije za komuniciranje z javnostjo?
DA NE

10. Ali bi bile dobrodošle posamezne "kampanje" v lokalni skupnosti s predstavniki Projekta forum 
EMS, operaterji in strokovnjaki? DA NE
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11. Kako bi po vašem mnenju oblikovali kvalitetnešo pretočnost informacij med lokalno skupnostjo, 
predstavnikom Skupnosti občin in forum EMS?

a) Tekoče pošiljanje revije "Novice elekromagnetnega sevanja" v lokalno skupnost
b) Poleg  posamezne kampanije v lokalni skupnosti še večja informiranost v tiskanih in 

slikovnih medijij na preprost način.
c) Poljudnoznanstvene oddaje na nacionalni televiziji s poudarkom o načinu uporabe 

mobilnih telefonov in navodila uporabo pri občutljivi populaciji.

12. Ali vas poleg baznih postaj zanima tudi mobilni telefon? DA              NE

13. Kadar se odločamo o nakupu mobilnega telefona, bi morali poleg splošnih pogojev poznati še:

a) Kdaj seva največ (pred iskanjem klicne številke, med pogovorom)?
b) Na preprost način posredovati potrošniku informacijo o sevanju (podobno kot pri nakupu 

gospodinjskih energetskih napravah (pomivalni, pralni….. energetska varčnost)
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Priporočila za delo Svetovalnega odbora

Forum EMS oz. urednik novic naj pošilja novice in brošure na skupnost občin (SOS), za informiranje 
vseh lokalnih skupnosti:

• Potrebno je pripraviti strategijo za komuniciranje z javnosti ter "kampanje" v lokalnih skupnostih s 
predstavniki foruma, operaterji in s predstavniki strokovnega sveta

• Lokalne skupnosti si želijo veliko informacij, ki jih posredujejo občanom

• Pripravo poljudnoznanstvenih oddaj na to temo

• V letu 2005 je potrebno opraviti merilno kampanjo, ki bi omogočala trajno merjenje EMS v vseh 
občinah, kjer so bazne postaje in drugi visoko frekvenčni viri elektromagnetnih sevanj

• ...


