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– časovno povprečje povprečne vrednosti gostote pretoka moči po enačbi:

Če je čas izpostavljenosti sevanju krajši od 100 ms in
so frekvence manjše ali enake 680 kHz, se izračuna časovno
povprečje efektivne vrednosti za električno poljsko jakost po
enačbi:

Stran 5931

Ei – temenska vrednost električne poljske jakosti i-tega
vira oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
Hj – temenska vrednost magnetne poljske jakosti j-tega
vira oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
Sj – temenska vrednost gostote pretoka moči i-tega vira
oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
LE,i , LH,i , LS,i – i-temu frekvenčnemu območju ustrezna
mejna vrednost temenske vrednosti električne in magnetne
poljske jakosti ter gostote pretoka moči iz tabele 5 v 8. členu
te uredbe za I. območje oziroma iz tabele 6 za II. območje.
Pri izračunu iz prejšnjih odstavkov se upoštevajo samo
deleži pri tistih frekvencah ali tistih virih, za katere velja:
– Ei / Emax ≥ 0,2 in
– Hj / Hmax ≥ 0,2 ,
kjer sta Emax in Hmax največja od vseh temenskih vrednosti Ei in Hj, ki prispevajo k elektromagnetnemu polju
zaradi sevanja.

3820.
in časovno povprečje efektivne vrednosti za magnetno
poljsko jakost po enačbi:

Oznake v enačbah iz prejšnjih odstavkov pomenijo:
Epov – časovno povprečje efektivne vrednosti električne
poljske jakosti,
Hpov – časovno povprečje magnetne poljske jakosti,
Spov – časovno povprečje povprečne vrednosti gostote
pretoka moči,
En – efektivna vrednost električne poljske jakosti v
času n-te izpostavljenosti sevanju,
Hn – efektivna vrednost magnetne poljske jakosti v
času n-te izpostavljenosti sevanju,
Sn – povprečna vrednost gostote pretoka moči v času
n-te izpostavljenosti sevanju,
t n – čas trajanja n-te izpostavljenosti sevanju,
T1 – čas povprečenja, enak 100 ms, in
T2 – čas povprečenja, enak 6 minut.
PRILOGA 4
Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja
visokofrekvenčnih virov sevanja pri izpostavljenosti
impulznim elektromagnetnim poljem
Če je kraj meritve izpostavljen impulznim elektromagnetnim poljem kot posledici obratovanja ali uporabe enega
ali več visokofrekvenčnih virov sevanja, je obremenitev območja s sevanjem čezmerna, če za temenske vrednosti električne in magnetne poljske jakosti ter gostote pretoka moči
velja:

kjer je:

Na podlagi 2. člena zakona o Pošti Slovenije (Uradni
list RS, št. 73/94), 450. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) in 25. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi
Pošte Slovenije, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 76/94 in 24/95) se na koncu prvega odstavka
3. člena doda besedilo:
‘in 1.183,097.171 tolarjev, kar predstavlja vrednost 170
tisoč rednih imenskih delnic Poštne banke Slovenije v nominalni vrednosti 4.000 tolarjev po revidirani knjigovodski
vrednosti na dan 31. decembra 1995.’
2. člen
Na koncu prvega odstavka 4. člena se v točki II. Druge
storitve doda šifra dejavnosti, ki se glasi:
‘K 74.83 – razmnoževanje in kopiranje gradiv.’
3. člen
Na koncu 13. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
‘Pošta Slovenije, d.o.o. prevzema ustanoviteljske in
upravljalske pravice do Poštne banke Slovenije, d.d.’
4. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
‘Funkcijo zbora banke, v skladu s statutom Poštne banke Slovenije, opravljajo člani nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o.
Zbor banke iz prejšnjega odstavka sprejema odločitve z
dvetretjinsko večino.
Zbor banke iz prvega odstavka mora pridobiti predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije, ko sklepa o:
– sprejemanju statuta,
– sprejemanju temeljev poslovne politike,
– sprejemanju plana razvoja,
– sprejemanju letnega obračuna in poslovnega poročila,
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