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Kaj se bo zgodilo z dosedanji-
ma namestnikoma direktorja,
odgovornima za področji radio-
difuzije in telekomunikacij? Ju
boste zamenjali?

V tem trenutku se ne bo zgodi-
lo nič, bomo pa moštvo na Ape-
ku okrepili tudi z lastnimi ljudmi.

Na novinarsko vprašanje, ali
bo Agencija v prihodnje delova-
la v korist uporabnikov ali se bo
ukvarjala predvsem z operaterji,
niste jasno odgovorili. V čiga-
vem interesu bo deloval Apek?

Agencija bo izhajala iz konč-
nega cilja.

Ki je ...?
Možnost izbire: dereguliran trg

s paleto storitev, prijaznih do
uporabnika, po ugodni ceni. V te
cilje je uporabnik posredno vple-
ten.

Je konkurenca cilj ali sredstvo
delovanja Agencije?

Konkurenca že obstaja. Priha-
jala je z nekimi svojimi strategija-
mi, vizijami in poslovnimi mode-
li. Nočem se postaviti v vlogo, v
kateri bi govoril o poslovnih mo-
delih operaterjev in sodil, ali so
ocenjevali pravilno in kako uspe-
šno so startali na trgu. Dejstvo je,
da smo imeli operaterja, ki je bil
šest, sedem let na trgu, katerega
zgodba izhaja še iz časov NMT in
močne blagovne znamke, ki si jo
je ustvaril. Drugi operater se je še
nekako znašel, za tretjega pa z
modelom, s kakršnim je prišel na
trg, verjetno ni prostora. Kako se
sploh boriti na dvomilijonskem
trgu? To je dobro vprašanje. Boj
za naročnike je boj med opera-
terji, Agencija mora zagotoviti

le, da je ta boj pošten in da je mo-
goč.

To vendarle pomeni, da izha-
jate iz trga.

Lahko rečemo tudi tako.
Za oceno trga je potrebna tudi

analiza osemnajstih upoštevnih
trgov, ki jo Apek pripravlja že
kar nekaj časa. Gospodarski mi-
nister Vizjak jo je obljubljal že
za konec meseca. Kako daleč je
ta analiza?

Analize enajstega, petnajstega
in šestnajstega upoštevnega trga
so že skoraj končane (razvezava
lokalne zanke, dostop in vzposta-
vljanje klicev v javnem mobil-
nem telefonskem omrežju ter za-
ključevanje klicev v posamičnih
javnih mobilnih telefonskih
omrežjih, op. p.).

Prehod na digitalno radiodi-
fuzijo bo sprostil del frekvenčne-
ga prostora, ki bo lahko na vo-
ljo drugim namenom.

Da, tistega pod 400 MHz in 460
MHz. Možne so različne funkcio-
nalne izrabe tega spektra.

Ki bodo prepuščene trgu? Ali
to pomeni, da se nam tudi na po-
dročju radiodifuzije obeta dere-
gulacija?

Da. V skladu s prakso in doga-
janjem v tujini.

Je to, da Slovenija še nima
pripravljene strategije za prehod
na digitalno radiodifuzijo, pro-
blem?

Da.
Pod nekdanjim ministrstvom

za informacijsko družbo to
vprašanje ni bilo ravno priorite-
tno. Je za vas pomembnejše?

Zagotovo. Gre za izjemno po-
membno področje.

Boste ujeli rok do konca fe-
bruarja in pravočasno pripravili
predlog digitalnih frekvenc, za
katere se zanima Slovenija?

Težko. Res pa mi lovljenje ro-
kov za vsako ceno ne diši. Raje
sem natančen, saj lahko napaka,
ki nastane zaradi hitenja, povzro-
či večjo škodo.

Hipotetično vprašanje  – lah-
ko Slovenija v najslabšem pri-
meru celo izpade iz boja za digi-
talne frekvence, če ne uspe pra-
vočasno pripraviti predloga in
strategije?

Ne bi si drznil postaviti tako
ostre teze. Mislim, da do tega ne
bi smelo priti.
Lenart J. Kučić

Intervju: Tomaž Simonič, Apek

»Izhajali bomo
iz trga«

Tomaž Simonič, vršilec dolžnosti direktorja Agencije za pošto in
elektronske komunikacije (Apek), nekaj ur po prejemu direktor-
skih dolžnosti ni hotel komentirati nekaterih aktualnih dogajanj,
predvsem Vegine odškodninske tožbe, preteklega dela Agencije in
stanja na telekomunikacijskem trgu. Izvedeli pa smo, da si Simo-
nič regulacijo predstavlja bolj v smislu deregulacije, saj naj bi
Agenciji pri njenem delu pomagal predvsem liberaliziran teleko-
munikacijski trg.

Tomaž Simonič
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V strategiji digitalnega preho-
da bi morala država povedati,
kako bo ravnala s preostankom
frekvenčnega spektra, pa tudi,
kako bo prehod na digitalno ra-
diodifuzijo vplival na radijske in
televizijske gledalce. »Uporab-
niki si bodo morali omisliti
ustrezne dekodirnike (set-top
boxe), če bodo želeli spremljati
digitalne programe. Sklepa, da
bi kdo financiral nakupe teh na-
prav v Sloveniji ni bilo. Pri digi-
talnem prehodu ne gre le za teh-
niko. Upoštevati morate tudi,

kako zagotoviti 90-odstotno po-
krivanje ozemlja in poskrbeti,
da nihče ne bo ostal brez možno-
sti spremljanja informacij,« je
pojasnil Miha Krišelj, ki na Ape-
ku skrbi za pripravo slovenskih
digitalnih zahtevkov.

Pavel Gantar, nekdanji mini-
ster za informacijsko družbo, je
na vprašanje, zakaj Mid ni pri-
pravil strategije odgovoril, da je
imelo ministrstvo druge predno-
stne naloge, predvsem pripravo
širokopasovne strategije. »Ko-
misija za digitalizacijo je bila

ustanovljena, vodil jo je Miha
Krišelj iz Apeka, koordiniral pa
Miha Ušeničnik na Midu. Ne
spomnim se, da bi že takrat ve-
deli za kake termine, do kdaj
moramo pripraviti strategijo,« je
pojasnil Gantar.

Mihe Ušeničnika, nekdanjega
uslužbenca Mid, nam ni uspelo
najti, neuradno smo izvedeli le,
da je imela delovna skupina do-
slej le dva sestanka, med kateri-
ma niso sprejeli nobenih kon-
kretnih sklepov. Na Apeku pa
so imeli lani posvet z operaterji
mobilne telefonije, saj se bo po
digitalnem prehodu sprostilo ve-
liko analognih frekvenc, ki jih
lahko mobilni operaterji izrabijo
za pokrivanje ruralnih predelov
ozemlja pri uvajanju mobilne te-
lefonije tretje generacije (umts).
Lenart J. Kučić

Včeraj in danes se bodo na dvodnevnem delovnem sestanku
srečevali predstavniki hrvaškega, madžarskega, avstrijskega in
slovenskega regulatorja. Namen sestanka bo usklajevanje
kanalov za digitalno televizijo in radio, ki je sestavni del
medkonfernčne dejavnosti RRC (Regional Radio Conference) v
organizaciji ITU. To usklajevanje je na nek način predpogoj za
oddajo prvih zahtevkov za pridobitev digitalnih kanalov.

Prehod na digitalno radiodifuzijo

Slovenija
še brez strategije

Slovenija bi morala do 28. februarja letos pripraviti prve zahtevke za pridobitev digitalnih radiodifu-
znih kanalov. Zahtevke bi morala pripraviti agencija za pošto in elektronske komunikacije (Apek),
nekdanje ministrstvo za informacijsko družbo (Mid) pa je bilo zadolženo za pripravo strategije preho-
da iz analogne v digitalno radiodifuzijo. Mid strategije ni pripravil, zato je Slovenija danes ena zadnjih
evropskih držav, ki strategije digitalnega prehoda še nima.

Na vprašanje, kdaj gospodar-
sko ministrstvo pričakuje analizo
upoštevnih trgov, je Lejla Kogej
iz službe za odnose z javnostjo na
gospodarskem ministrstvu odgo-
vorila, da bi morale biti po napo-
vedih Apeka prve analize vseh
relevantnih trgov e-komunikacij
končane do konca januarja letos,
analiza trga širokopasovnih do-
stopov pa mesec dni kasneje.

»Apek je po zakonu o elek-
tronskih komunikacijah dolžan
izvesti analize vseh osemnajstih
trgov e-komunikacij, ki bodo po-
dlaga za morebitne ukrepe, v de-
vetih mesecih od njegove uvelja-
vitve. Ta rok se izteče konec ja-
nuarja 2005. Apek je obljubil, da
bo pohitel z analizami trgov mo-
bilnih komunikacij, za katere naj
bi bile prve odločbe z ukrepi na

voljo že v februarju,« je pojasnila
Kogejeva.

Bo na morebitno neizpolnje-
vanje zakonskega roka vplivala
tudi menjava direktorja Apeka?
Ne, meni Kogejeva: »Zamenjava
direktorja Apeka na izdelavo teh
analiz ne bi smela vplivati, saj jih
izvajajo njegovi uslužbenci. Do-
slej nas Apek ni obvestil o more-
bitnih odstopanjih od načrtova-
nih rokov.«

Neuradno pa smo izvedeli, da
uslužbencem Apeka zakonsko
predpisanega roka verjetno ne
bo uspelo ujeti, saj ni povsem
končana še nobena analiza upo-
števnega trga. Zvezdana Kompa-
ra, pomočnica direktorja Apeka,
je povedala, da so »skoraj dokon-
čane« analize treh trgov: analiza
11. trga (razvezava krajevne zan-
ke) bo pripravljena v prihodnjih

desetih dneh, takoj nato pa bosta
pripravljeni še analizi 15. trga
(dostop in vzpostavljanje klicev v
mobilnih omrežjih) in 16. trga
(zaključevanje klicev v mobilnih
omrežjih).

»Pričakujemo, da bomo evrop-
ski komisiji lahko poslali notifi-
kacijo za te tri trge že konec fe-
bruarja, saj to potrebujemo za
ugotovitev razmer na trgu, dolo-
čitev operaterja s pomembno tr-
žno močjo in definiranje ukre-
pov,« zagotavlja Kompara in do-
daja, da na vseh analizah delajo
»s polno paro«. Za zamude so, ta-
ko Kompara, operaterji, ki so
Apeku poslali »nepopolne, tudi
neustrezne podatke ali pa jih
sploh niso poslali v določenem
roku, zato smo jih morali večkrat
opozoriti. To je tudi vzrok za za-
mik rokov.«
Lenart J. Kučić

Analiza upoštevnih telekomunikacijskih trgov

Apek zamuja z analizo
Glede na ultimat, ki ga je bivši minister za informacijsko družbo Pavel Gantar pred nekaj meseci ne-
formalno določil nekdanjemu direktorju Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek) Niko-
laju Simiču, bi morala agencija do konca meseca pripraviti analize osemnajstih relevantnih teleko-
munikacijskih trgov. Tudi gospodarski minister Andrej Vizjak je v intervjuju za časnik Finance 17. ja-
nuarja letos omenil, da mora Apek »čez 14 dni« pripraviti analizo trga telekomunikacij. Kljub napove-
dim pa analiza relevantnih trgov še ni končana.

Anketa Dela

Med tehnologijami, po katerih smo spraševali v naši anketi, je med
slovenskimi gospodinjstvi daleč najbolj razširjen mobilni telefon. Vsaj
en mobilni telefon v gospodinjstvu ima 91 odstotkov gospodinjstev,
kar je pet odstotkov več kot maja 2004. Druga najbolj razširjena teh-
nologija je priključek na omrežje kabelske TV, ki ga ima 54 odstotkov
gospodinjstev. Med širokopasovnima načinoma dostopa do interneta
še vedno prevladuje kabelski dostop (16 %), vendar pa ADSL (14 %)
ne zaostaja več veliko, še posebej glede na to, da je delež gospodinj-
stev s kabelskim internetom enak kot maja lani, delež gospodinjstev
z ADSL pa se je povečal za pet odstotkov.
Gospodinjstva brez določene informacijske tehnologije smo spraše-
vali tudi, ali razmišljajo o nakupu te tehnologije v naslednjih 12 mese-
cih. Ugotovili smo, da gospodinjstva (razen pri mobilni telefoniji in ka-
belski televiziji) načrtujejo okoli 15-odstotni delež nakupov, kar pome-
ni, da bodo čez leto dni omenjene tehnologije prisotne vsaj v eni tre-
tjini vseh gospodinjstev, če se bodo napovedi uresničile. Pri napove-
dih izstopa tudi mobilna telefonija, saj kar osem odstotkov gospodinj-
stev, ki nimajo mobilnega telefona, napoveduje, da bodo kupili mobil-
ni telefon v naslednjih 12 mesecih. To pomeni, da bi bil januarja
2006 le en odstotek gospodinjstev brez mobilnega telefona. Največje
zanimanje pa je za ADSL in ISDN. I. T.

Poslovanje družbe je kljub ne-
gativnemu poslovanju v zadnjih
letih stabilno in »brez upošteva-
nja amortizacije tudi finančno
pozitivno«, zagotavlja Wilhelm
Reichman, direktor podjetja Vo-
ljatel.

Trenutno telekomunikacijsko
stanje Voljatelu dopušča soraz-
merno ugoden dogovor s sloven-
skimi mobilnimi operaterji, ven-
dar pa ne dopušča zniževanja cen
fiksne telefonije, vsaj dokler
družba ne vzpostavi lastnega in
bolj konkurenčnega omrežja. V
skladu z načrti pri Voljatelu na-

poveduje tudi prvo pravo razve-
zavo lokalne zanke skupaj s po-
nudbo adsl.

»Ponudba adsl obsega dva ra-
zlična modela. Prvi model je kla-
sična preprodaja Telekomovega
adsl skupaj s paketom isdn, pri
drugem modelu, ki ga še analizi-
ramo, pa bomo ponujali adsl na
podlagi razvezave lokalne zanke,
kjer bo lahko uporabnik v celoti
prekinil pogodbeno razmerje s
Telekomom Slovenije. S trže-
njem prvega modela bomo priče-
li že kmalu,« zagotavlja Reich-
man.

Klici tudi na mobilnike
Za nove Voljatelove storitve

telefonije uporabniku zadošča že
obstoječi telefonski priključek,

pred aktiviranjem izbrane stori-
tve pa bo treba skleniti naročni-
ško razmerje, pri čemer uporab-
niki ne plačujejo mesečne naroč-
nine, temveč le opravljene klice.

Na vprašanje ali se uporabnik
lahko odloči samo za nacionalno,
samo mobilno ali samo mednaro-
dno telefonijo preko Voljatela,
Reichman odgovarja: »Storitev
Voljatel Direkt (predizbira ope-
raterja) pomeni, da bo preko na-
šega omrežja uporabnik opra-
vljal mednarodne klice ali pa za-
ključeval klice v mednarodnem
ter tudi nacionalnem fiksnem in v
nacionalnih mobilnih omrežjih.
Večjim uporabnikom pa lahko
omogočimo tudi le eno vrsto klic-
nih nacionalnih storitev – fiksno
ali mobilno telefonijo.«
Jure Anžin

»Če lahko uporabnika
dosežemo s svojim omrežjem,
si lahko izbere tudi svojo
številko iz številskega bloka
600-00-00. Za klice v katero
koli slovensko mobilno
omrežje, seveda po podpisani
pogodbi, pa mora vtipkati
mobilno številko klicanega,«
opisuje postopek klicanja
Reichman.

Načrti Voljatela segajo tudi preko slovenskih meja – na Hrvaško.
»Podružnica na hrvaškem mora zagotoviti podporo na področju
podatkovnih in govornih storitev za slovenska podjetja na poti
širitve na jugovzhodne trge,« pojasnjuje Reichman.

Alternativni ponudniki elektronskih komunikacij

Voljatel postal
nacionalni operater

Alternativni telekomunikacijski operater Voljatel je postal drugi licenčni nacionalni operater in tako
ponudil celostno telefonsko storitev za klice v tujino ter domače mobilno in fiksno omrežje. Cena za
klice iz domačega fiksnega telefona v domača mobilna omrežja je za 6 tolarjev nižja od tiste, ki jo po-
nuja Telekom Slovenije, cena fiksne telefonije pa ostaja enaka Telekomovi. Wilhelm Reichman, di-
rektor podjetja Voljatel, je za Delo povedal, da svoje storitve kljub trenutnim rdečim številkam načr-
tujejo dolgoročno, zato so se odločili za celostno ponudba na področju govornih in podatkovnih stori-
tev. Podjetje Voljatel je v nacionalni telekomunikacijski projekt vložilo približno 5 milijonov evrov.

Wilhelm Reichman

Fo
to

Vo
lja

te
l

Bazne postaje, ki jih posta-
vljajo mobilni operaterji, so že
nekajkrat povzročile veliko
strahu med Slovenci. Zakaj je
Slovenija sprejela dodaten var-
nostni faktor 10 za stanovanjska
območja, zdravstvene ustanove,
vrtce in šole, če te postaje niso
škodljive?

To vprašanje morate nasloviti
na Ministrstvo za okolje, ki je
uvedlo tak faktor. Menim, da gre
za neke vrste ločevanje potenci-
alno bolj občutljivih območij kot
so šole, vrtci, bolnišnice in bival-
na okolja. Na novembrskem kon-
gresu v Sloveniji, na katerega so
prišli predstavniki Evropske ko-
misije, Svetovne zdravstvene or-
ganizacije in drugih organizacij,
so nas vprašali, zakaj imamo v

Sloveniji tako nizke vrednosti, ki
jih po strokovni plati zelo težko
ubranimo.

Kako se lahko na zakonodaj-
ni ravni sprejme nekaj, za kar ni
argumentov?

Tudi to je vprašanje za Ministr-
stvo za okolje. Menim pa, da gre
za preventivo, ki ima zglede tudi
v drugih državah, recimo v Italiji
in Švici. Dejstvo pa je, da bistve-
no več sevanja kot bazne postaje
povzročajo oddajniki, čeprav so
locirani dlje kot bazne postaje.
Oddajniški sistem na Krvavcu
ima recimo 400 kW, kar pomeni,
da 400.000 W energije seva na
Ljubljano, medtem ko ima bazna
postaja 8 ali 16 W, odvisno od
števila kanalov. Če nimate bazne
postaje zares blizu, boste lahko
bistveno večje sevanje prejeli od
radijskega oddajnika. Da ne go-
vorimo o radioamaterjih, saj lah-
ko njihove radijske postaje, ki naj
po odredbah ne bi bile vir seva-
nja, v resnici sevajo tudi do 1000
W.

Zakaj znanstveniki, ki v svo-
jih študijah znanstveno dokaže-
jo, da sevanje mobilnih telefo-
nov ne škoduje, v isti sapi opo-
zorijo, naj mobilne telefone
uporabljamo čimmanj?

Zaenkrat velja, da neionizirna
sevanja, ki ne presegajo medna-
rodno priporočenih mejnih vre-
dnosti, niso nevarna za zdravje.
To je tudi pravni vidik, saj se lah-
ko v primeru tožbe sklicujete le
na presežene mejne vrednosti, ki
so tudi izhodišče za razpravo. Če
bo prišlo do čezmernih sevalnih
obremenitev glede na znanstve-
no potrjene rezultate se bi hitro
zgodili ustrezni ukrepi: morali
bodo premestiti daljnovode in
bazne postaje, odkupiti zemlji-
šča, odstraniti določene bazne
postaje in podobno. Spremembe
se ne bodo zgodile čez noč, am-
pak mislim, da v zahodnem prav-
nem sistemu ni usmiljenja. Glede
opozoril pa ... Stališče foruma
EMS je, da se je treba obnašati
odgovorno.

Kaj to konkretno pomeni? Če
izhajamo iz uporabnika mobil-
nega telefona, kaj bi mu sveto-
vali za zmanjšanje izpostavlje-
nosti sevanju?

Bolje kot govoriti po telefonu,
je poslati sms, saj mobilnik seva
predvsem, ko je aktivno povezan
z bazno postajo. Sam priporočam
nakup telefona s kar najnižjo sto-
pnjo specifične adsorpcije
(SAR), če pa vam je zaradi obli-
ke ali funkcij bolj všeč model z
višjim SAR, si priskrbite žične
slušalke. Nujno, saj sevanje
zmanjšajo do 50 odstotkov. Po-
dobno je z računalniki: upora-
bljajte tiste izdelke, ki so certifici-
rani in imajo znak standarda
TCO. To se širi na vsa področja
uporabe virov EMS v gospodinj-
stva, zato bodo s podobnimi

oznakami prej ali slej opremljeni
tudi gospodinjski aparati. Ti
standardi bodo zagotavljali, da je
tehnološka emisija najnižja.

Skoraj vse raziskave, ki preu-
čujejo stranske učinke delovanja
mobilnih telefonov, morebitne
negativne vplive pripisujejo se-
grevanju tkiva, ne pa samem se-
vanju naprave.

To je edini učinek, ki je po-
znan, merljiv in znanstveno potr-
jen.

Je kaka razlika med toploto,
ki jo prinašata sonce ali topla
volnena kapa in tisto, ki nastane
z mikrovalovnim segrevanjem?

Isto je. Ljudje pravijo, da se jim
zaradi telefoniranja z mobilnim
telefonom segreje uho, dejansko
pa se segreje zaradi termoregula-

cije in izolacije toplote. Podobno
segrevanje bi zaznali, če bi ob
uhlju nekaj minut držali kateri
koli plastični predmet. Učinek
kape ali telefona je zato enak.

Dobri kuharji, denimo, za pri-
pravo hrane ne uporabljajo mi-
krovalovnih pečic. Imate morda
kake podatke o »netoplotnih bi-
oloških učinkih,« ki niso všteti v
meritvah in bi lahko škodljivo
vplivali na organizem?

Na bioloških celicah je ugoto-
vljenih učinkov veliko: odzivi si-
stema, transport prek celic ...
Ampak kljub temu so določeni
biološki učinki koristni za člove-
ka in se celo s pridom uporabljajo
v medicini. Tak primer so dia-
gnostični sistemi za regeneracijo
tkiv poškodb, protitumorsko de-
lovanje ... Včasih je meja med
škodljivostjo in koristnostjo pri
tako nizkih vrednostih sevanja
zabrisana. Mislim, da so trenutno
večji problem sevanja kot posle-
dica poklicne izpostavljenosti, saj
so nekateri ljudje zdaj, v tem tre-
nutku, na delovnem mestu glede
na mejne vrednosti tudi do tisoč-
krat preobremenjeni.

Bi lahko rekli, da je strah pred
sevanjem pogosto škodljivejši
od samega sevanja?

Če pustimo ob strani fiziološke
in biološke učinke sevanja, na
ljudi delujejo tudi psihološka sta-
nja, ki jih je treba upoštevati. Ta-
ko stanje je tudi strah. Če vam
postavijo anteno zraven stanova-
nja, pa antena sploh ni priključe-
na, imate lahko zato čisto resne
zdravstvene zdravstvene težave:
ne boste spali, jedli, živčni boste
in podobno. Nekoč nas je nek ob-
čan obvestil, da zaradi sevanja
bližnje antene ne more spati in da
ga skrbi za dojenčka. Inštitut za
neionizirna sevanja ga je obiskal
in v spalnici dojenčka izmeril se-
vanje zelo blizu mejne vrednosti,
nakar smo ugotovili, da gospod
uporablja brezžični telefon za
opozorilo ob otroškem joku (t.i.
babyphone). Zaradi te naprave
je bilo da je bilo tik zraven otro-
ške posteljice tisočkrat več seva-
nja kot v sosednjem prostoru, ki
naj bi ga obsevala bazna postaja.

Vam pogosto zastavljajo
vprašanja o avrah in drugih »se-
vanjih«?

Nekateri sevanje sprejemajo
kot pojem, ki ga povežejo z zdra-
vilci, energijo, zemeljskimi seva-
nji. Pogosto nas posamezniki po-
kličejo, naj jim izmerimo avro.
Ampak tega žal ne znamo. Vsak-
do pa ima svoj pogled na svet, ki
mu ga nihče ne more vzeti. Zato
lahko prodajalci zraven raznih
pripomočkov, ki naj bi odpravlja-
li sevanja napišejo, da predmet
izboljša avro, ne more pa ta pred-
met zaščititi pred sevanji mobilca
ali bazne postaje, saj točno vemo,
kako elektromagnetno sevanje
deluje.

Farmacevtska, tobačna, avto-
mobilska in druge industrije po-
gosto pritiskajo na avtorje razi-
skav, ki so odkrili škodljive
vplive njihovih izdelkov in fi-
nancirajo raziskave, ki tem iz-
sledkom nasprotujejo. So opera-
terji mobilne telefonije in izde-
lovalci terminalske opreme kaj
prijaznejši?

Prepričan sem, da je v interesu
vseh, da se zaščitimo – če ne sebe,
pa otroke, ki se bodo v naslednjih
letih dnevno srečevali s sevanji.

Glede na delovanja foruma
EMS se zdi, da je njegov namen
predvsem ovreči strah pred neio-
nizirnim sevanjem. Ali ne pome-
ni to tudi nevarnosti, da vam
ljudje ne bi zaupali, ker da ste v
rokah industrije?

Edino, kar lahko naredimo v
tem vmesnem obdobju, je, da po-
vemo ljudem, da tveganje obsta-
ja, saj v življenju ni nič brez tve-
ganja. Pomembno je znanje, ve-
denje, da se lahko na tveganje
odzovejo. Če pogledamo, kaj so
elektromagnetna sevanja prine-
sla v zadnjih sto, dvesto letih, od
elektrike do radia, televizije ... je
toliko plusov, da pretehtajo de-
bato, ali je sevanje škodljivo ali
ne. Zato tudi se globalno gledano
finančna sredstva iz raziskav o
vplivih neionizirnega sevanja
preusmerjajo drugam.

Zakaj ste se takoj odzvali na
novinarske članke o ugotovitvah
študije Reflex, ki je imela nekaj
kritičnih pomislekov glede vpli-
vov sevanja na celice, niste pa se
oglasili, ko je Mobitel predvajal
televizijski oglas Pofočkaj se,
kjer se otroci igrajo skrivalnice z
mobilci, in oglas za UMTS, ko je
oče svoji hčerkici na daljavo
pripovedoval pravljice in je za-
spala z delujočim mobilnikom
tik ob glavi?

Strinjam se, da je tovrstno
oglaševanje neprimerno, če upo-
rabljaš otroke, zato menim, da bo
v prihodnje več odzivov na tovr-
stno oglaševanje. Mednarodna
komisija ne priporoča takega
oglaševanja, o tem smo govorili
na seji svetovalnega odbora, prav
tako pa smo govorili tudi z druž-
bo, ki je oglas lansirala. Njihov
odgovor je bil, da je oglaševanje
poslovna odločitev. Upam, da je
Kodeks dobre prakse prvi korak
odgovornejšem ravnanju.

Kodeks dobre prakse, sprejet
lani oktobra, navaja spremembe
dialoga v javnosti. Kaj konkre-
tno to pomeni?

Ko bodo iskali nove lokacije za
bazne postaje, bo Forum ljudem
pravočasno priskrbel prave in-
formacije. Za to bi sicer morala
poskrbeti država, ampak zaen-
krat nima ljudi niti finančnih
sredstev.

Kdo financira forum EMS?
Gospodarstvo in nevladne or-

ganizacije. Iz gospodarstva so ra-
zlične družbe: operaterji, družbe
iz področja elektrotehnike, celo
ena družba iz področja kakovo-
sti. Člani podpišejo pristopno iz-
javo, v kateri se zavežejo, da ne
bodo vplivali na strokovnost in
nepristranskost delovanja foru-
ma EMS.

So vlagatelji že kdaj pritiskali
na vas, katere informacije lahko
objavite in katerih ne?

Ne. Sicer pa mi ne ne delamo
raziskav, ampak jih le povzema-
mo.

Forum EMS naj bi postal pro-
stor razpravljanja prebivalstva,
nevladnih organizacij, stroke,
operaterjev in vlade. Namerava-
te vanj konkretneje vključiti tudi
kritike in prebivalce?

Nevladne organizacije so
vključene. V svetovalnem odbo-
ru, ki naj bi skrbel za javni inte-
res, je predstavnik Zveze potro-
šnikov Slovenije, pa predstavnik
Skupnosti občin Slovenije in tri
ministrstva. Za vključevanje jav-
nosti, imamo svetovalno pisarno,
bralci pa se lahko po e-pošti ali
telefonu kadarkoli obrnejo na
nas. Ideja Foruma EMS je povze-
ti stanje stroke na tem področju,
saj v Sloveniji ni potenciala ali
denarja za raziskave, ki bi imele
znanstveno težo.

Razmišljate tudi o interne-
tnem forumu, kjer bi bil vzpo-
stavljen neposreden dia-
log?Mogoče beseda forum ni
najbolj reprezentativna v konte-
kstu drugih forumov, kjer lahko
vsakdo napiše ali reče kar hoče.
Vloga projekta Forum EMS je
predvsem podajati kredibilne in-
formacije. Imeli smo več delav-
nic, po lokalnih skupnostih ima-
mo za letos pripravljen obsežen
program, na našem sedežu pa se
vsaj dvakrat, trikrat na teden
oglasi kdo, ki se počuti ogrožene-
ga zaradi sevanja.
Sabina Žakelj

Peter Gajšek, Inis, za Delo

»Avre ne znamo izmeriti«
Elektromagnetna sevanja so strah z velikimi očmi, meni Peter Gajšek, direktor direktor Inštituta za
neionizirna sevanja (INIS). Kot prostovoljec se je v teksaškem laboratoriju v korist znanosti za tri leta
vključil v študijo o sevanjih in med drugim preizkusil mikrovalno pečico od znotraj. Z nogami, ki jih
ohranja trdno na strokovnih tleh, se kot sodelavec Foruma EMS srečuje z različnimi strahovi čisto na-
vadnih ljudi, recimo gospe, ki v stanovanju, oblečenem v peno, spi zavita v mehurčkasto folijo – ker
se boji sevanj. Vprašanjem, koliko so znanstvene ugotovitve odvisne od tega, kdo jih plačuje, pa se
elegantno izogne.

Peter Gajšek
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