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Na 7. redni seji Mestnega sveta MOK dne 19. 6. 2019 je svetnica lea Zupan povedala, da se je na svetniSko 

skupino obrnila krajanka Kokrice in jih seznanila, da so na Kokrici ustanovili civilno iniciativo Mlaka Kokrica. 

Gre za to, da je ze v postopku gradbeno dovoljenje za tretjo bazno postajo mobilne telefonije. Na Gasilskem 

domu Kokrica je ena, zraven pri Piceriji Viva je druga stacionarna postaja, poleg je premicna Telemachova 

postaja, za katero naj bi ze imeli gradbeno dovoljenje. One 10.4.2019 je bila ustna obravnava na Upravni enoti 

Kranj, navzoci so bili tudi ciani civilne iniciative in investitor. Po obravnavi so prejeli zapisnik in Upravna enota 

je zahtevala, da morajo vsi navzoci podati svoje mnenje in tudi razloge, zakaj nocejo, da se gradi tozadevno 

stacionarno postajo. Vse stranke so v roku podale svoje mnenje. Od Upravne enote in od Telemacha ne 

prejmejo nobenih odgovorov. Zanima jih, kaksno je stalisce obcine glede navedenega in na kaksen nacin se bo 

to urejalo. 

Odgovor: 

Zavedamo se tovrstne problematike, vendar zakonodaja na drzavnem nivoju zal ne omogoca konkretnejsih 

ukrepov za preprecevanje postavitve baznih postaj. Uredba 0 elektromagnetnem sevanju v naravnem in 

zivljenjskem okolju (Uradni list RS, st. 70/96 in 41/04 - ZVO-1), katera naj bi urejala to podrocje, namrec sega v 

leta 1996! S podobnimi tezavami se srecujejo malodane vse evropske drzave. 

Na MOK bomo izvedli natancno kartiranje obstojecih baznih postaj na obmocju obCine in narocili izvedbo 

neodvisnih meritev sevanja . Na podlagi rezultatov bi se potem dolocila najbolj obremenjena obmocja v obcini in 

v tistih obmocjih bi se preverilo moznosti omejitev nadaljnjih postavitev tovrstnih objektov. V sklopu sprememb 

in dopolnitev se bo preverila tudi moznost prepovedi umescanja antenskih nosilcev na vzgojno-izobrazevalnih 

ustanovah, bolnisnici, zdravstvenem domu itd. 

MOK zeli tudi pripraviti nov Odlok 0 urejanju podobe naselij in krajine kamor bomo skusali umestiti tudi vsebine 

glede vizualnega izgleda in lociranja baznih postaj znotraj naselij, z namenom, da se zmanjsa vizualna degradacija 

okolja. 

S spostovanjem, 

Pripravila: 

Sabrina Zaletel Janez Ziherl 

vodja Urada za okolje in prostor 
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