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– visokofrekvenčni vir sevanja, katerega največja od-
dajna moč ne presega 50 kW, če gre za visokofrekvenčni vir
sevanja, ki obremenjuje okolje z impulznim elektromagnet-
nim poljem.

Prve in občasne meritve iz prvega in drugega odstavka
tega člena se izvajajo na način in v obsegu, določenima s
predpisi o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire sevanja.

18. člen

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko na pod-
lagi vloge lastnika ali upravljavca odobri za vir sevanja
spremembo programa obratovalnega monitoringa, če ugoto-
vi, da je lahko pogostost meritev manjša, ker je obremenje-
vanje okolja s sevanjem enako vse koledarsko leto.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poročilo o
meritvah veličin elektromagnetnega polja in mnenje izvajal-
ca obratovalnega monitoringa o upravičenosti zahtevane
spremembe programa.

Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko lastniku
ali upravljavcu odredi za vir sevanja spremembo programa
obratovalnega monitoringa, če ugotovi, da mora biti pogo-
stost meritev večja, ker se obremenjevanje okolja s seva-
njem zaradi uporabe ali obratovanja vira spreminja v ob-
dobju med dvema občasnima meritvama ali ker je zaradi
obratovanja vira sevanja obremenitev območja s sevanjem
občasno čezmerna.

19. člen

Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja
mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dogna-
nja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso prese-
žene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obre-
menitev okolja zaradi sevanja.

Povzročitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zago-
toviti ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če vira
sevanja ni mogoče namestiti tako, da je onemogočen dostop
na območje čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja ali
če čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja na tem ob-
močju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče
preprečiti z drugimi ukrepi varstva pred sevanjem.

Povzročitelj obremenitve s sevanjem mora inšpektora-
tu, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsako nepravilno
obratovanje vira sevanja, ki povzroči čezmerno obremenitev
okolja zaradi sevanja. Zemeljski stiki, kratki stiki ter delova-
nje različnih zaščit se pri napravah in objektih za prenos
električne energije v nizkofrekvenčnem območju ne štejejo
za nepravilno obratovanje vira sevanja.

20. člen

Amaterske radijske postaje ni dopustno upravljati
tako, da:

– največja oddajna moč postaje presega 1,5 kW,
– letni obratovalni čas postaje na I. območju presega

700 ur in
– je aktivni del antene radijske postaje, katere največja

oddajna moč presega 250 W, več kot 5 m oddaljen od naj-
bližjega bivalnega ali drugega prostora v zgradbah, kjer se
ljudje zadržujejo.

VI. NADZOR

21. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za varstvo okolja.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba ali po-
sameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravlja-
njem dejavnosti, če ravna v nasprotju z:

– drugim odstavkom 17. člena,
– drugim in tretjim odstavkom 19. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za

prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gos-
podarske družbe ali druge pravne osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje uprav-
ljavec amaterske radijske postaje, če ravna v nasprotju z
20. členom te uredbe.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Povzročitelji čezmerne obremenitve okolja s sevanjem
morajo prilagoditi obstoječe vire sevanja zahtevam te uredbe
v štiriindvajsetih mesecih po njeni uveljavitvi.

24. člen

Do uveljavitve predpisa o vrstah posegov v okolje, za
katere je presoja vplivov na okolje obvezna, se izpolnjevanje
pogojev za vse objekte in naprave iz prvega odstavka
16. člena te uredbe ugotavlja na način, določen v tretjem
odstavku 16. člena te uredbe.

Do določitve pooblaščenih pravnih ali fizičnih oseb iz
četrtega odstavka 16. člena te uredbe strokovno oceno iz
tretjega odstavka 16. člena te uredbe izdela Uprava Republi-
ke Slovenije za varstvo narave.

25. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.
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PRILOGA 1

Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja
nizkofrekvenčnih virov sevanja

Obremenitev območja s sevanjem je čezmerna, če na
kraju meritev za električno poljsko jakost in gostoto magnet-
nega pretoka kot posledice obratovanja ali uporabe enega ali
več nizkofrekvenčnih virov sevanja najmanj pri eni frekven-
ci velja:
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kjer je:
Ei – temenska vrednost električne poljske jakosti za

frekvenčno območje od 0 do 0,1 Hz oziroma efektivna vred-
nost električne poljske jakosti za preostala frekvenčna ob-
močja,

Bj – temenska vrednost gostote magnetnega pretoka za
frekvenčno območje od 0 do 0,1 Hz oziroma efektivna vred-
nost gostote magnetnega pretoka za preostala frekvenčna
območja,

ERL, i – i-temu frekvenčnemu območju ustrezna mejna
vrednost električne poljske jakosti iz tabele 1 v 4. členu te
uredbe,

BRL, j – j-temu frekvenčnemu območju ustrezna mejna
vrednost gostote magnetnega pretoka iz tabele 2 v 4. členu te
uredbe.

Pri izračunu iz prejšnjega odstavka se upoštevajo samo
deleži pri frekvencah, za katere velja:

– Ei / Emax ≥ 0,2 in
– Bj / Bmax ≥ 0,2 ,
kjer sta Emax in Bmax največja od vseh Ei in Bj, ki

prispevajo k elektromagnetnemu polju zaradi sevanja.

PRILOGA 2

Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja
visokofrekvenčnih virov sevanja

Obremenitev območja s sevanjem je čezmerna, če na
kraju meritev za električno poljsko jakost, magnetno poljsko
jakost in gostoto pretoka moči kot posledice obratovanja ali
uporabe enega ali več visokofrekvenčnih virov sevanja naj-
manj pri eni frekvenci velja:

kjer je:
Ei – efektivna vrednost električne poljske jakosti i-tega

vira oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
Hj – efektivna vrednost magnetne poljske jakosti j-tega

vira oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
Sj – povprečna vrednost gostote pretoka moči i-tega

vira oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
LE, i , LH, i , LS, i – i-temu frekvenčnemu območju

ustrezna mejna vrednost električne, magnetne poljske jakosti
in povprečne vrednosti gostote pretoka moči iz tabele 3 in 4
v 5. členu te uredbe.

Če je kraj meritve izpostavljen sevanju, ki traja manj
kot 6 minut in je posledica obratovanja ali uporabe enega ali
več visokofrekvenčnih virov sevanja, ki sevajo pri frekven-
cah večjih od 680 kHz, je ne glede na določbe prejšnjega
odstavka obremenitev območja čezmerna, če za časovna pov-
prečja iz prvega odstavka priloge 3, ki je sestavni del te
uredbe, velja:

kjer je:
Epov, i – časovno povprečje efektivne vrednosti električ-

ne poljske jakosti iz prvega odstavka priloge 3 i-tega vira
oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Hpov, i – časovno povprečje efektivne vrednosti magnet-
ne poljske jakosti iz prvega odstavka priloge 3 j-tega vira
oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Spov, i – časovno povprečje povprečne vrednosti gostote
pretoka moči i-tega vira oziroma i-te frekvence, če vir seva
pri več frekvencah,

LE, i , LH, i , LS, i – i-temu frekvenčnemu območju
ustrezna mejna vrednost električne, magnetne poljske jakosti
in povprečne vrednosti gostote pretoka moči iz tabele 3 in 4
v 5. členu te uredbe.

Če je kraj meritve izpostavljen sevanju, ki traja manj
kot 100 ms in je posledica obratovanja ali uporabe enega
ali več visokofrekvenčnih virov sevanja, ki sevajo pri frek-
vencah manjših ali enaki 680 kHz, je ne glede na določbe
prvega odstavka tega člena obremenitev območja čezmer-
na, če za časovna povprečja iz drugega odstavka priloge
3 velja:

kjer je:
Epov,i – časovno povprečje efektivne vrednosti električ-

ne poljske jakosti iz drugega odstavka priloge 3 i-tega vira
oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Hpov,i – časovno povprečje efektivne vrednosti magnet-
ne poljske jakosti iz drugega odstavka priloge 3 j-tega vira
oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

LE,i LH,i – i-temu frekvenčnemu področju ustrezna mej-
na vrednost električne in magnetne poljske jakosti iz tabele 3
in 4 v 5. členu te uredbe.

Pri izračunu iz prejšnjih odstavkov se upoštevajo samo
deleži pri tistih frekvencah ali tistih virih, za katere velja:

– Ei / Emax ≥ 0,2 in
– Hj / Hmax ≥ 0,2 ,
kjer sta Emax in Hmax največja od vseh Ei in Hj, ki

prispevajo k elektromagnetnemu polju zaradi sevanja.

PRILOGA 3

Izračun časovnih povprečij pri izpostavljenosti sevanju,
ki je krajša od 6 minut

Če je čas izpostavljenosti sevanju krajši od 6 minut in
je frekvenca večja od 680 kHz, se izračuna:

– časovno povprečje efektivne vrednosti za električno
poljsko jakost po enačbi:

– časovno povprečje efektivne vrednosti za magnetno
poljsko jakost po enačbi:


