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Pravna podlaga

zakon: Zakon o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list 
RS, št. 41/04);

podzakonska predpisa – elektromagnetna sevanja:
1. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem 

in življenjskem okolju (Uradni list RS 70/96 in 
41/04-ZVO-1)

2. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter 
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS 
70/96 in 41/04-ZVO-1)   
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VIR SEVANJA
2.točka 2.člena uredbe:
VN transformator, RTP, nadzemni ali podzemni vod za prenos 
električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično 
komunikacijo, RA in TV oddajnik, radar ali druga naprava ali 
objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje z:

• nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 0 Hz do 
vključno 10 kHz  in je nazivna napetost, pri kateri vir sevanja
obratuje, večja od 1kV ali

• visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 10 kHz do 
vključno 300 GHz in je njegova največja oddajna moč večja od
100 W

Amaterska radijska postaja ni vir sevanja. (omejitve 20. člen)
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Stopnje varstva pred sevanjem
• I stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano

varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter
turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, 
območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa
osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih
in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, 
ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni
bivanju

• II stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v 
okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez
stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni
dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki
niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje

• II stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju
namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.
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Mejne vrednosti veličin 
elektromagnetnega polja

Dopustne mejne vrednosti, sprejete v Evropski uniji (EU) 
in številnih drugih državah, temeljijo na smernicah 
ICNIRP. 
Mejne vrednosti iz uredbe temeljijo na priporočilih ICNIRP 
in natančno določajo dovoljene ravni EMS. Za nove 
posege v prostor uvaja uredba dodatne preventivne 
dejavnike, ki varujejo najbolj občutljiva območja (bivalno 
okolje, šole vrtce, bolnišnice…). Za ta območja se zahteva 
povečana zaščita pred sevanji, zato zanje veljajo 10 krat 
strožje omejitve kot v drugih državah EU. 
Za II. območje varstva pred sevanji veljajo enake omejitve 
kot v EU.
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Poseg v okolje 
Nov poseg v okolje, ki je vir sevanja ne sme povzročiti čezmerne obremenitve 
okolja v skladu z določili uredbe
Po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na 
okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/2000 in 83/2002 in 41/04-ZVO-1) je pred 
pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor za vir EMS treba pridobiti 
okoljevarstveno soglasje Agencije RS za okolje, vendar le v primerih točk C7, 
D5 ter D6 3. člena te uredbe: 

nadzemni ali podzemni elektroenergetski vod z nazivno napetostjo 110 kV
ali več, 
nepremični oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali 
televizijski oddajnik ali drugo napravo, ki obremenjuje okolje z
elektromagnetnim sevanjem z oddajno močjo 1,5 kW ali več. 
radar ali drugo napravo, ki obremenjuje okolje z impulznim oddajanjem 
EMS z oddajno močjo v impulzu 50 kW ali več

To velja pravzaprav tudi za rekonstrukcijo vira sevanja, ki je po uredbi vsak 
poseg v vir sevanja, s katerim se bistveno spremenijo poglavitne tehnične 
značilnosti, način uporabe ali obratovanja ali zmogljivost vira in povzroči 
spremembo moči, jakosti ali vrste elektomagnetnega polja. Okoljevarstveno
soglasje ni vezano le na gradnjo po predpisih o graditvi objektov, pač pa ga je 
treba pridobiti tudi, če zakonodaja ne predvideva izdaje gradbenega 
dovoljenja, ko za ta poseg zadostuje lokacijska informacija.
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Izvajanje prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa

V skladu z določili 17. člena uredbe mora investitor pri novem  ali 
rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja, zagotoviti prve meritve v 
skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire 
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
Lastnik ali upravljavec vira sevanja mora kot obratovalni monitoring
zagotavljati občasne meritve tistih veličin elektromagnetnega polja kot 
posledice obremenitve območja s sevanjem iz vira, za katere so s to uredbo 
določene mejne vrednosti. Obratovalnega monitoringa ni treba zagotavljati za 
nizkofrekvenčni vir sevanja na II. območju in za nizkofrekvenčni vir sevanja na 
I. območju, katerega nazivna napetost je manjša od 110 kV, visokofrekvenčni 
vir sevanja, katerega največja oddajna moč ne presega 600 W. 
Prve meritve se opravijo po prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira 
sevanja, in sicer med poskusnim obratovanjem; če pa to v postopku izdaje 
uporabnega dovoljenja ni predvideno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih 
razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po 
zagonu. O opravljenih meritvah mora njihov izvajalec izdelati poročilo. 
Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti Agenciji RS za okolje v 
30. dneh po opravljenih meritvah, poročilo o občasnih meritvah pa do 31. 
marca tekočega leta prav tako Agenciji RS za okolje za opravljene meritve v
preteklem letu.
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Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
oseba, ki izvaja prve meritve ali 

obratovalni monitoring
• Pooblaščenci za opravljanje prvih meritev ali obratovalnega 

monitoringa
Prve meritve ali obratovalni monitoring lahko opravljajo le pravne ali
fizične osebe, ki so za opravljanje te dejavnosti pridobile pooblastilo
Agencije RS za okolje.

• Pogoji za pridobitev pooblastila:
Pooblaščenec je lahko le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik
posameznik,
2. da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje
meritev elektromagnetnega polja po metodah, ki jih določa pravilnik o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
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Seznam pooblaščencev za opravljanje prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za vire elektromagnetnega sevanja 

(stanje 29.08.2005)

Zap.št. Naziv in sedež pooblaščenca Obseg pooblastila Št.pooblastila;                     
trajanje

1. Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 
1000  Ljubljana

izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za 
nizkofrekvenčne vire elektromagnetnega sevanja

35459-4/2004,
do 29.05.2009

2. Inštitut za telekomunikacije, Tržaška 132,       
1000  Ljubljana

izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za 
nizkofrekvenčne in visokofrekvenčne vire elektromagnetnega 
sevanja

35459-2/2005,
do 15.08.2009

3.
Inštitut za neionizirna sevanja, Ulica 

Pohorskega bataljona 215, 1000  
Ljubljana

izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za 
nizkofrekvenčne in visokofrekvenčne vire elektromagnetnega 
sevanja

35459-1/2005,
do 28.02.2009

4.
Slovenski institut za kakovost in 

meroslovje, Področje 
elektromagnetika, Tržaška 2, 1000  
Ljubljana

izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za 
nizkofrekvenčne in visokofrekvenčne vire elektromagnetnega 
sevanja

35459-2/2004,
do 31.12.2010

5. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.,  
Chengdujska 25, 1000 Ljubljana

izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa za 
nizkofrekvenčne in visokofrekvenčne vire elektromagnetnega 
sevanja

35459-6/2004, 
do 31.12.2010

Seznam pooblaščencev je objavljen na spletni strani  http://www.arso.gov.si
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Zbiranje in obdelava poročil o prvih 
meritvah in obratovalnih monitoringih

za vire elektromagnetnih sevanj:
Na Agenciji RS za okolje je vzpostavljen register podatkov 
sevalnih obremenitev virov na osnovi  meritev EMS v naravnem 
in življenjskem okolju, ki jih izvajajo pooblaščene inštitucije za 
izvajanje EMS za zavezance oz. lastnike ali upravljavce virov 
sevanja skladno s predpisi o EMS. Meritve, ki so jih v okolici 
nizko in visokofrekvenčnih virov EMS doslej izvedle
pooblaščene inštitucije v Sloveniji, kažejo, da obremenitev 
naravnega in življenjskega okolja z EMS nikjer ne presega
mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o EMS v naravnem in 
življenjskem okolju. Povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem 
baznih postaj v Sloveniji je več kot stokrat manjša od 
predpisanih mejnih vrednosti. 
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Prikaz visokofrekvenčnih virov 
EMS
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Pregled konceptov predstavitve 
katastra o virih EMS

Velika Britanija  www.ofcom.org.ukwww.ofc
om.org.uk

wrrrwsssV

1. Parameter 71670

2. Ime Lastnika vira T-MOBILE

3. Višina antene 16 m

4. Fr. Področje 1800 MHz

5. Oddajna moč
(EiRP) 

19 dBW

6. Največja dovoljena 
oddajna moč (EiRP)

32 dBW

7 Podatki o sistemu GSM

http://www.ofcom.org.uk/
http://www.ofcom.org.uk/
http://www.senderkataster.at/
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Avstrija www.senderkataster.at

S klikom na določeno določeno geografsko lokacijo se izvede zoom
do karte v merilu 1:50.000. Če gre za oddajniško lokacijo, kjer je 
nameščenih več virov EMS, se na levi izpišejo vsi nameščeni viri EMS
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• Prikaz najbolj podrobne karte mesta Lienz ter ustreznih lokacij
oddajniških sistemov v merilu 1:15.000. 

• Primer solokacij različnih virov EMS. 
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Nadaljna aktivnost: 
Sprememba uredbe o EMS

• 2.člen 2. točka visokofrekvenčni vir sevanja  (EIRP) 
ekvivalentna izotropna sevana moč

• 3. člen stopnja varstva pred sevanji se bo uskladila v 
skladu s podzakonskimi akti Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-1)(Uradni list RS 110/2002 in 58/2003). (stopnja 
varstva pred sevanji za površine podrobnejše namenske 
rabe prostora) 

• Uskladitev frekvenčnih območij in mejnih vrednosti z 
ICNIRP oz. Council Recommendantion of 12 July 1999 on 
the limitation of exposure of the general public to 
electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) (1999/519/EC)

• Uvedba okoljevarstvenih dovoljenj
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Hvala za pozornost!

janez.jeram@gov.si
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