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7.03.2017
17.00
VABLJENI: Edvard Vidmar, Danijel Ipavec, Andrej Grošelj, Sonja Hvala,
Dodatno vabljeni : Renata Hvala, Mojca Magajna, Tanja Mauser, Benjamin Jakob- Simobil, Brane
Černe-Kartel d.o.o, Meta Vončina Gnezda
SKLICATELJ: Branko Lapajne - predsednik sveta KS Vojsko

Dnevni red
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Predstavitev projekta - bazna postaja Simobil
3. Razno

Zapisnik
Točka 1:
Prisotni : Danijel Ipavec, Tanja Mauser, Branko Lapajne, Benjamin Jakob-Simobil
Odsotni : ostali vabljeni
Točka 2:
g. Benjamin Jakob je s strani Simobila predstavil pomen postavitve antenskega stolpa, njegove
karakteristike, projekcijo pokritosti s signalom in vpliv sevanja v okolici. Izvlečki iz predstavitve
nam povedo , da je vpiliv sevanja na okolico minimalen oz. ga v samem naseljenem področju centra
vasi Vojsko skoraj ni. Nekoliko manjša pokritost s signalom se pričakuje v delu Mrzle rupe,
Rovenovša in dolini Gačnika.
Naša zahteva je bila , da se dodatno preveri pokritost s signalom hišne številke : Vojsko 3; Vojsko 95:
Vojsko 65 a
Povzetek iz poročila :
6. Zaključna ocena sprejemljivosti predvidenega posega na okolje
Obravnavani vir je bil ocenjen z vidika sprejemljivosti zaradi obremenjevanja okolja z
elektromagnetnimi sevanji. Pri izračunu je upoštevan najbolj neugoden primer, ko obravnavani vir
oddaja pri največji možni moči.
Po pregledu predložene projektne dokumentacije za navedeno lokacijo je bilo ugotovljeno, da so vsi
dejanski vertikalni ter horizontalni odmiki med antenami obravnavanega vira ter človeku dostopnimi
lokacijami na I. območju varstva pred elektromagnetnimi sevanji večji od zahtevanih glede na
uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Iz rezultatov numeričnega izračuna ter pregleda projektne dokumentacije je razvidno, da so sevalne
obremenitve na človeku dostopnih mestih na I. območju ob upoštevanju najbolj neugodnega
primera pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa uredba o elektromagnetnem
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sevanju v naravnem in življenjskem okolju za nove vire elektromagnetnih sevanj.
Ker so antene obravnavanega vira nameščene na višinah nad 10 m nad tlemi, so sevalne
obremenitve na človeku dostopnih mestih (na nivoju 1,5 m nad tlemi) več kot velikostni razred
nižje od dopustnih mejnih vrednosti glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju.
Na podlagi:
· opisa, izračunov in ocene pričakovanih vplivov posega na okolje ter
· predpisanih mejnih vrednosti ter določil uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem

Slika 1: Vertikalni prerez električnega polja v ravnini, ki poteka skozi središče antene z azimutom 340°.
Vrednosti električnega polja so prikazane v procentih mejne vrednosti.

Slika 2: Detajl slike 1 zgolj v okolici anten. Z rdečo barvo je prikazano območje, kjer je presežena mejna
vrednost.

Točka 3: Razno - ni vprašanj.
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