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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
in
Občina Vransko
vabita na otvoritev Javne e-točke Vransko, ki bo v petek, 14. 12. 2007, ob 11. uri
v avli športne dvorane Vransko.
Ob otvoritvi bomo priredili tiskovno konferenco in podrobneje predstavili novo pridobitev.
Z otvoritvijo Javne e-točke Vransko je Vransko postalo eno prvih naselij v Sloveniji, ki je v
celoti pokrito z WiFi signalom.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

Občina Vransko

Suzana Felicijan Bratož, direktorica

Franc Sušnik, župan

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko predstavlja
Javno e-točko Vransko
Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Vransko, dovolite da vam predstavimo novo pridobitev v
Občini Vransko. Imenuje se Javna e-točka Vransko in postavlja trg Vransko ob bok najsodobneje
opremljenih naselij v Sloveniji.
Gotovo ste se, dragi občani, že večkrat spraševali, kje lahko pridobimo določeno informacijo, kako lahko
brezplačno uporabimo računalnik, kje se lahko brezplačno povežemo v svetovni splet, imenovan internet.
Na vsa vaša vprašanja lahko odgovorimo z enostavnim odgovorom: Javna e-točka Vransko.
Kaj sploh je Javne e-točka Vransko? To je informacijski sistem, ki ga je postavil Zavod za kulturo, turizem
in šport Vransko. Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije z namenom
pospeševanja rabe svetovnega spleta ter računalniških orodij in tehnologij za podporo vsesplošnemu
razvoju državljanov Republike Slovenije. Zavod za kulturo, turizem in šport je sprejel izziv in postavil Javno
e-točko Vransko.
Kaj je namen Javne e-točke Vransko? Namen Javne e-točke Vransko je nuditi vsem občanom in
obiskovalcem brezplačen dostop do svetovnega spleta. Dostop bo časovno omejen za posameznega
uporabnika, ker Javna e-točka Vransko ni namenjena konkuriranju internetnim ponudnikom na
trgu, ampak želi omogočiti dostop do svetovnega spleta prav vsem zainteresiranim občanom in
tudi obiskovalcem naše občine.
Kaj omogoča Javna e-točka Vransko? Omogoča brezplačen dostop do svetovnega spleta občanom
Občine Vransko in tudi vsem obiskovalcem na dva načina.
1. Vsak zainteresirani posameznik lahko pride v avlo Športne dvorane Vransko, kjer ga čaka pet
računalniških mest. Vsako računalniško mesto je povezano v svetovni splet in je na voljo v času odprtja
športne dvorane. Šesto računalniško mesto se nahaja za šipo ob vhodu v dvorano. Dostop do njega je
mogoč 24 ur na dan - vse dni v letu, in sicer kar preko šipe s pomočjo posebnega senzorja.
2. Javna e-točka Vransko nudi tudi brezžični WiFi dostop. Vsi računalniki z ustrezno WiFi antensko opremo
se lahko povežejo na svetovni splet preko WiFi mreže Javne e-točke Vransko. V ta namen so na
Vranskem postavljena štiri antenska mesta – dostopovne točke:
- na stari pekarni Brglez, Vransko 17,
- na Športni dvorani Vransko, Vransko 23,
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- na stavbi Frizerstva Poznič, Vransko 36 in
- na stavbi Kmetijske zadruge Vransko, Vransko 133.
Lastnikom stavb se na tem mestu zahvaljujemo za sodelovanje.
Potrebno WiFi opremo za brezžični dostop do svetovnega spleta ima serijsko vgrajena večina prenosnih
računalnikov. V primeru, da računalnik nima potrebne opreme, jo je mogoče enostavno vgraditi. Gre za
WiFi dostopovno točko (na primer: TL-WA601G), ki se priključi na mrežni vhod računalnika. Dostopovna
točka z navadno anteno ima doseg 100 m do 150 m. Doseg je mogoče povečati do 3000 m z uporabo
usmerjene antene paraboliočnega ali panelnega tipa moči 19 dB ali več (do 23 dB). Za priklop antene na
dostopovno točko se uporablja koaksialni kabel s karakteristično impedanco 50 Ω, ki pa ne sme biti daljši
od 10 m. Vse navedene razdalje veljajo pri optični vidljivosti med antenskim mestom Javne e-točke
Vransko in dostopovno točko uporabnika.
Katere vsebine so dosegljive preko Javne e-točke Vransko? Preko Javne e-točke Vransko so dosegljive
vse vsebine na svetovnem spletu razen erotičnih in pornografskih vsebin. Omogočene so sodobne
elektronske komunikacije: elektronska pošta, skype telefoniranje, messenger … in še mnoge druge.
Javna e-točka Vransko sestoji iz naslednjih sklopov:
-

Centralni prostor v Športni dvorani Vransko, Vransko 23. V prostoru se nahaja 5 računalnikov, do
katerih obiskovalci javne e-točke prosto dostopajo v odpiralnem času dvorane (predvidoma vsak dan
od 07:00 do 23:00). Vsi računalniki imajo sodobno konfiguracijo in so povezani preko usmerjevalnikov
na svetovni splet.

-

Na šipi ob vhodu v dvorano Vrana je na steklu nameščen senzor, za njim pa zaslon z računalnikom,
kar omogoča obiskovalcem 24 urni dostop do interneta.

-

Štiri WiFi antenska mesta za brezžični dostop do interneta. Glavna antena se nahaja na strehi športne
dvorane, ostale pa na strehah stavb vzdolž glavne osi trga Vransko.

Pasovna širina za stalni dostop do svetovnega spleta: 10 Mbit/s.
Z zgoraj omenjeno pridobitvijo je Vransko postalo eno prvih naselij v Sloveniji, ki je v celoti pokrito z WiFi
signalom.
Vsem občanom in gostom v naši občini želimo obilo zadovoljstva pri uporabi Javne e-točke Vransko.
Občina Vransko
Andrej Semprimožnik, podžupan

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Suzana Felicijan Bratož, direktorica

Spoštovani,
obveščamo vas, da vam od 1. novembra 2007 dalje knjižnica omogoča brezplačni dostop do interneta.
Občinska knjižnica Vransko je prva knjižnica v Spodnji Savinjski dolini, ki je na razpisu Ministrstva za
gospodarstvo pridobila sredstva za brezžični dostop do interneta (wireless).Brezplačen dostop do interneta
v prostorih knjižnice je možen v času odprtosti knjižnice na treh osebnih računalnikih.
Brezžični dostop je omogočen 24 ur na dan, vse dni v tednu. Do spleta lahko dostopa vsak v radiju do
300m od knjižnice.
Vabimo vas, da izkoristite priložnost uporabe brezžičnega in brezplačnega dostopa!
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Vaša knjižnica

PILOTNI PROJEKT
TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V
SLOVENSKIH OBČINAH
POVZETEK MERILNEGA POROČILA za Občino Vransko (6. avgust - 22. avgust 2007)
Uvod

Sodobni človek je v svojem vsakdanjem življenju izpostavljen elektromagnetnemu sevanju različnih virov.
Mnogi so že stari (visokonapetostni daljnovodi, gospodinjski aparati…), več pa je tudi novih (radarji, mobilni
telefoni, bazne postaje), predvsem zaradi različnih sodobnih komunikacijskih tehnologij. Ljudje so zaradi
novih virov ter novih spoznanj zaskrbljeni, saj menijo, da izpostavljenost EMS lahko predstavlja
zdravstveno tveganje, še posebno pri otrocih. Takšno stanje družbe pa predstavlja resno oviro pri
umeščanju novih virov elektromagnetnega sevanja, kot so na primer daljnovodi ali bazne postaje omrežij
mobilne telefonije. Javnost se kljub zavedanju o koristi in nujnosti takšnih posegov večkrat odzove
odklonilno in ne želi sprejeti novega vira elektromagnetnega sevanja v svoji okolici, kljub temu, da za to ne
obstajajo nobeni pravni ali znanstveni zadržki.
Kot odgovor na zaskrbljenost ljudi je bil ustanovljen projekt Forum EMS, ki je namenjen informiranju
javnosti o novih dognanjih stroke ter identificiranju možnih tveganj za zdravje zaradi izpostavljenosti EMS.
Poleg tega smo v okviru projekta Forum EMS v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in
Združenjem občin Slovenije (ZOS) pripravili posebno merilno kampanjo, ki omogoča zainteresiranim
občinam brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudi informacijo o trajni (24 urni)
obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter
drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...).
V pilotni projekt je bilo na podlagi prispelih prijav v zadnjih dveh letih vključenih 40 občin, podobno kot
druga leta bo tudi letos sodelujočih približno 20 občin iz različnih regij Slovenije.

Prikaz merilnih rezultatov

Vsi podatki vključno z grafičnimi prikazi izmerjenih vrednosti v okviru merilne kampanje so na voljo na
spletni strani projekta Forum EMS http://www.forum-ems.si/kampanja ter na spletni strani občine
gostiteljice.
Rezultati meritev so prikazani v posebnem grafu, ki podaja potek električne poljske jakosti (v voltih na
meter-zelena črta) glede na predhoden izbor datuma za posamezen dan ali teden. Izmerjene vrednosti se
primerjajo z zakonsko določeno mejno vrednostjo glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (rdeča črta).
Ker gre za gostovanje merilnega sistema EMS na različnih lokacijah je potrebno biti zelo pozoren na datum
gostovanja merilnega sistema v posamezni občini.
Največja vrednosti električne poljske jakosti v celotnem območju merilne kampanje v občini Vransko je bila
izmerjene 18. avgusta ob 18.39 in sicer 0,123 V/m (glej sliko 5).
Povprečna vrednost izmerjene vrednosti električne poljske jakosti v 16 dnevnem obdobju izvajanja meritev
je znašala 0,099 V/m.
Rezultati merilne kampanja v Slovenskih občinah tudi kažejo, da sevalne obremenitve nimajo neposredne
povezave z oddaljenostjo merilnega mesta od bazne postaje. Glavno vlogo pri jakosti električnega polja na
posamezni lokaciji ima višina antene ter njena usmerjenost (sevalni diagram) v prostoru. Na grafu je opaziti
periodično večje vrednosti v dnevnem času, ko je promet uporabnikov bazne postaje živahnejši kot v
nočnem času, ko pretežno delujejo le zmeraj prisotni pilotni kanali.
Občina Lokacija
Vransko Vransko 23

glavni razdalja do E max
snop vira (m)
(V/m)
NE

100

0,123

E pov
(V/m)

Frekvenčno
območje meritev

0,099

Tabela 3. Podatki o merilnem mestu ter rezultatih meritev v občini Vransko.
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GSM

komentar

V nadaljevanju so prikazani rezultati meritev na izbrani lokaciji.
100
Meritve (V/m)
Mejna vrednost (12,9 V/m)
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1

0,1

0,01

21.08.2007, 22.00

21.08.2007, 10.00

20.08.2007, 22.00

20.08.2007, 10.00

19.08.2007, 22.00

19.08.2007, 10.00

18.08.2007, 22.00

18.08.2007, 10.00

17.08.2007, 22.00

17.08.2007, 10.00

16.08.2007, 22.00

16.08.2007, 10.00

15.08.2007, 22.00

15.08.2007, 10.00

14.08.2007, 22.00

14.08.2007, 10.00

13.08.2007, 22.00

13.08.2007, 10.00

12.08.2007, 22.00

12.08.2007, 10.00

11.08.2007, 22.00

11.08.2007, 10.00

10.08.2007, 22.00

10.08.2007, 10.00

09.08.2007, 22.00

09.08.2007, 10.00

08.08.2007, 22.00

08.08.2007, 10.00

07.08.2007, 22.00

07.08.2007, 10.00

06.08.2007, 22.00

06.08.2007, 10.00

0,001

Maximalna izmerjena vrednost: 0,123 V/m, 18. 8. 2007, ob 18.39
Povprečna izmerjena vrednost: 0,099 V/m
Slika 5.: Prikaz rezultatov meritev električne poljske jakosti v občini Vransko v obdobju od 6.8. do vključno
21.8.2007, merjeno na naslovu Osnovne šole Vransko, Vransko 23.
Na sliki 6 je razvidna lokacija merilne postaje na strehi Osnovne šole Vransko, Vransko 23, na sliki 7 pa je
prikazana situacije merilnega sistema v Geografskem atlasu Slovenije. Slika 8 prikazuje namestitev info
točke ob vhodu v občinsko stavbo Vransko.

Slika 6. Prikaz lokacije merilne postaje na strehi osnovne šole Vransko
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Slika 7. Prikaz lokacije merilnega sistema v NV Atlasu RS

Slika 8. Prikaz namestitve info točke ob vhodu v občinsko stavbo Vransko

5

Sklep

Avtomatski merilni sistem omogoča dobro informiranje zainteresirane javnosti o trajni obremenjenosti
naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji v njihovem kraju.
Trajno zajemanje podatkov, njihov prikaz na spletu ter strokovno tolmačenje rezultatov kažejo, da je
omenjeno orodje primeren način komuniciranja glede obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji
baznih postaj mobilne telefonije, ki so za človeka nevidna.
Izmerjene vrednosti v Občini Vransko kažejo, da so sevalne obremenitve v najbolj obremenjeni uri
precej pod zakonsko dovoljenimi mejnimi vrednostmi in tako ne dosegajo niti 1 odstotka dovoljene
mejne vrednosti glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(UL RS 70/96).
Glavni zaključki merilne kampanje so:
• Bazne postaje na izbranih lokacijah merilne kampanje ne predstavljajo pomembnega vira
elektromagnetnega sevanja, ki bi glede na določila uredbe o EMS (UL RS 70/96) čezmerno
obremenjevale naravno in življenjsko okolje.
• Sevalne obremenitve zaradi baznih postaj na vseh izbranih lokacijah v slovenskih občinah so zelo
nizke in v povprečju ne presegajo 0,5 % zakonsko določene mejne vrednosti za I.območje varstva
pred sevanji.
• Največje sevalne obremenitve, ki smo jih lahko izmerili v okolici baznih postaj na človeku dostopnih
lokacijah, ne presegajo 2 % zakonsko določene mejne vrednosti za I.območje varstva pred sevanji.
• 24 urna ali tedenska nihanja sevalnih obremenitev zaradi dinamike v prometu v nekaterih primerih
bistveno vplivajo na sevalne obremenitve.
• Sevalne obremenitve nimajo neposredne povezave z oddaljenostjo merilnega mesta od bazne
postaje. Odvisne so predvsem od usmerjenosti ter višine antene nad tlemi, dovedene moči in
števila aktivnih kanalov, mehanskega nagiba antene, dobitka (tipa) ter sevalnega diagrama antene.
• Sevalne obremenitve zaradi baznih postaj so nižje od tistih zaradi mobilnega telefona ali drugih
radiodifuznih oddajnikov ter primerljive s povprečno onesnaženostjo urbanega okolja z EMS.
Celotno poročilo je objavljeno na spletni strani Občine Vransko: http://www.vransko.si/index1.htm.
Kontaktne informacije
doc. dr. Peter Gajšek, koordinator projekta Forum EMS
Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana.
http://www.forum-ems.si/, e-mail: info@forum-ems.si
Tel.: (01) 568 27 32, 568 27 33
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko vabi
na predavanje v sliki in besedi z Aurelijo Ostrožnik iz Celja TIBET, DEŽELA, KI ODPIRA SRCE,
Kulturni dom Vransko, petek, 14. decembra 2007, ob 19.30
in na brezplačno aerobno vadbo v fitnessu KARDIO FITNESS,
Športna dvorana Vransko, sobota, 15. decembra 2007, od 10. do 12. ure. Vabljeni!

Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko
vabi na tradicionalni božični pohod na Čreto,
ki bo v torek, 25. 12. 2007, z zborom ob 17. uri pred občinsko stavbo.
Za vse udeležence pohoda je zagotovljen brezplačen topli obrok – sponzor Občina Vransko.

PLANINSKI DOM NA ČRETI JE ODPRT VSAKO SOBOTO,
NEDELJO IN PRAZNIK. ELICA IN VALENTIN VAS PRIČAKUJETA Z
OKUSNIMI JEDMI, RAZNOVRSTNO PIJAČO IN TOPLO BESEDO.
VABLJENI!
PD VRANSKO
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