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Občinski sektorski načrt za lokalizacijo oddajnih struktur mobilne telefonije
POVZETEK IZJAVE

Na kakšen način so bile v načrt
vključene okoljske pripombe:

Okoljske in krajinske pripombe, izražene v Okoljskem poročilu, so
privedle do dopolnitve Tehničnih izvedbenih predpisov načrta in do
sestave Krajinskega poročila za načrtovane posege:
 Tehnični izvedbeni predpisi so bili dopolnjeni z natančnejšo
opredelitvijo kontekstov, kjer je že prisotno elektromagnetno
polje: "Spoštovanje pogojev iz Pravilnika o izvajanju D.Z.
28/2004 (usmeritev maksimalnega elektromagnetnega sevanja,
varnostne razdalje, obveščanje glede novih struktur ali sprememb
v primerjavi z Deželnim tehničnim zemljevidom, križanje z objekti
itd.) je treba ohraniti tudi v primeru naknadnih novogradenj v
bližini obstoječe oddajne strukture";
 Pri sestavi Krajinskega poročila smo predlagali kontrolni seznam
za krajinsko presojo projektov oddajnih struktur mobilne
telefonije, ki bi služil kot podpora za izvajanje postopkov uradov
in občinske krajinske komisije.
Kontrolni seznam je nastal na podlagi opazovanja pomembnejših
krajinskih aspektov v zvezi z oddajnimi strukturami mobilne
telefonije in opredeljuje potencialne vplive za štiri krajinske
sisteme (Kras, Obalni pas, Staro mestno jedro, Sodobno mesto)
in tri faze posega(faza gradnje, obratovanja in odstranitve).

Na kakšen način smo pri načrtu
upoštevali okoljsko presojo in
izide posvetovanj:

Poleg zgoraj opisanih dopolnitev Načrt upošteva tudi izsledke
posvetovanj in Okoljskega poročila, v luči izvajanja ukrepov
spremljanja Načrta, ki smo jih opredelili v sodelovanju z Deželno
agencijo za okolje Arpa; v ta namen smo opredelili način in čas
spremljanja ter dva pomembna pokazatelja:
 gostota oddajnih struktur mobilne telefonije, izražena v št.
Struktur/km³;
 gostota moči oddajnih struktur mobilne telefonij, izražena v
W/km³ in W/100 prebivalcev.
Poleg tega je predviden letni pregled načrta z morebitnim
ažuriranjem.

Zakaj je bil izbran načrt, ob
upoštevanju obstoječih alternativ

Glede Okoljske strateške presoje smo pri načrtu opazili določene
“anomalije” in sicer:
 upravni postopek načrta je stekel pred začetkom veljave
Deželnega zakona o Okoljski strateški presoji;
 ob začetku postopka Okoljske strateške presoje so bile sprejete
že številne odločitve upravne in strateške narave, med katerimi
sprejetje načrta samega.
Zaradi tega ni bilo mogoče vzeti v obravnavo splošnih alternativ
predlaganega Načrta, pri metodologiji sestave načrta pa je bilo
mogoče izbrati alternativne rešitve glede na veljavno metodologijo
(npr. opredelitev prepovedanih območij za oddajne strukture mobilne
telefonije namesto območij z ločenimi predpisi).

