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K načrtovanju objektov in naprav brezžičnih sistemov

je treba pristopati z upoštevanjem
• teoretičnih izhodišč,

• tehnoloških in tehničnih lastnosti in možnosti,

• izkušenj dobre prakse

• ustvarjalnim strokovnim delom

• vsakokratnim iskanjem dobrih rešitev

Izhodišča za načrtovanje objektov in naprav

brezžičnih sistemov smo strnili v 10 usmeritvah, ki

zagotavljajo
•smotrno rabo prostora,

•vidno kakovost prostora in

•čim manjšo obremenitev z EMS.

Načrtovanje objektov in naprav 

brezžičnih sistemov



1
Razvojne potrebe 

operaterjev mobilne 

telefonije in drugih 

upravljavcev 

brezžičnih sistemov 

naj se preverja 

pravočasno, že 

okviru priprave 

prostorskih aktov, ter 

jih vključuje v 

njihovo pripravo.



a) Območja, na katerih umestitev 

ni mogoča: Vnaprejšnje zelo 

omejitveno določanje umestitve

objektov in naprav, na primer 

obsežno opredeljevanje enot 

urejanja prostora ali območij 

namenske rabe, kjer umestitev ne bi 

bila dopusta, ni smiselno, še 

posebno, če takšne omejitve 

temeljijo na subjektivnih sodbah.

b) Območja, na katerih se 

umestitvi nameni posebno 

pozornost: Območja stanovanj ter 

območja socialnih, zdravstvenih, 

vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti

(vrtcev, šol, bolnišnic in podobnih 

ustanov).

c) Območja, na katerih se 

upoštevajo splošna priporočila.

2
Lokalne skupnosti naj v 

prostorske akte vključujejo 

določila v zvezi z 

načrtovanjem objektov in 

naprav brezžičnih sistemov 

– razumno dopustnost 

umestitve objektov in 

naprav, ki bo omogočala 

razvoj elektronsko 

komunikacijske 

infrastrukture, ter take 

prostorske izvedbene 

pogoje, ki bodo nalagali 

iskanje dobrih arhitekturnih 

in okoljsko sprejemljivih 

rešitev.



3
Upošteva naj se 

zakonsko določene 

postopke nadzora nad 

EMS ter znanstveno 

preverjena izhodišča 

varstva pred EMS. 

Razumeti je treba, da 

gostejše omrežje 

baznih postaj kot virov 

EMS omogoča manj 

skupne oddane moči in 

manj sevanja mobilnih 

telefonov.
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skupna površina vplivnega območja v primeru devetih 

šibkejših baznih postaj manjša kot v primeru ene močnejše.



4
Država naj zagotovi 

izdelavo katastra virov 

EMS in sevalnih 

obremenitev celotnega 

območja Slovenije. S tem 

se prek javno dostopnih 

podatkov omogoči 

zainteresiranim javnostim 

vpogled na območja, kjer 

so sevalne obremenitve 

že čezmerne in niso 

dopustni dodatni viri 

sevanja. slika





5
Prizadeva naj se za skupne 

lokacije različnih objektov 

in naprav brezžičnih 

sistemov ter različnih 

infrastrukturnih in drugih 

objektov. Večjo pozornost 

se nameni predvsem 

možnostim izkoriščanja 

lokacij elektroenergetske 

infrastrukture. Objekte in 

naprave brezžičnih 

sistemov se prednostno 

umešča v/na objekte –

stavbe in gradbeno 

inženirske objekte ter kot 

del urbane opreme.







6
Upravljavci 

brezžičnih sistemov 

naj lokacije, obliko 

in priključitev na 

gospodarsko javno 

infrastrukturo 

načrtujejo s 

preverjanjem več 

alternativ, celovito, 

v okviru in skladno 

z okoliškimi 

prostorskimi 

ureditvami.



7
Objekti in naprave naj se 

oblikovno prilagodijo 

urbanističnim, 

arhitekturnim in 

krajinskim značilnostim. 

Zmanjšuje se 

kontrastnost objektov in 

naprav z uporabo ozadju 

prilagojenih oblik, barv 

in tekstur, vključno z 

maskiranjem. Uporablja 

se sodobna 

oblikovalska in 

konstrukcijska načela. 









slika

8
Optimizira naj se vire 

sevanja – umestitev, 

usmerjenost, oddajne 

moči in višine anten 

baznih postaj 

mobilne telefonije in 

drugih virov sevanja 

ter njihove sevalne 

diagrame na način, 

da se zagotovi 

optimalno pokrivanje 

s signalom ob čim 

manjših skupnih 

vrednostih EMS na 

njihovem vplivnem 

območju.



9
Pri načrtovanju objektov in 

naprav naj se upošteva 

varstvene režime, vezane na 

zavarovana, varovana in 

ogrožena območja, ter 

posebno pozornost namenja 

ohranjanju obsega in 

značilnosti posameznih 

okoljsko prostorskih prvin.



10
Prizadeva naj se za čim 

večjo družbeno 

sprejemljivost objektov 

in naprav brezžičnih 

sistemov. Aktivno in 

tvorno se sodeluje z 

različnimi skupinami 

javnosti.
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