
PRILOGA 4 

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom 

 

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom mora vsebovati: 

1. Splošni del s podatki o: 

 predmetu in namenu ocene, 

 naročniku in upravljavcu vira hrupa (ime in priimek ter naslov ali firma in sedež), 

 izdelovalcu ocene (ime in priimek ter naslov ali firma in sedež, navedba pooblastil),  

 kraju vira hrupa (navedba šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in/ali 

točke/linije državnega koordinatnega sistema), 

 značilnosti pozidave in poselitve na območju ocenjevanja vira hrupa, 

 namenski rabi prostora in stopnji varstva pred hrupom v prostorskih aktih občine na območju 

ocenjevanja hrupa,  

 predpisih, standardih in tehničnih normativih, na podlagi katerih je izdelana ocena, 

 mejnih vrednostih kazalcev hrupa,  

 načinu ocenjevanja hrupa, uporabljenih računskih metodah in/ali merilni opremi, 

 uporabljenem računalniškem programu in/ali merilni opremi, s katerimi je bilo opravljeno 

ocenjevanje hrupa, upoštevajoč metode, določene s predpisom ali standardom, ki ureja 

ocenjevanje hrupa za posamezni vir hrupa.  

Rezultati, podani v oceni obremenjenosti okolja s hrupom, morajo zagotavljati sledljivost in 

ponovljivost do vseh vhodnih podatkov in bistvenih parametrov. Pri modelnem izračunavanju 

hrupa po kateri koli računski metodi modelnega izračuna morajo biti navedene vrednosti vseh 

vhodnih podatkov, na podlagi katerih je bil izračun opravljen. 

2. Ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom s podatki o: 

 viru hrupa z opisom njegovih glavnih tehničnih značilnosti in režima obratovanja, 

 obratovalnem stanju vira hrupa (glede na obravnavani vir hrupa): 

 za ceste (gostota prometa glede na vrsto vozil, hitrost vožnje in režim prometnega 

toka, nagib cestišča, stanje voziščne konstrukcije in obrabna plast cestišča),  

 za železniške proge (gostota prometa glede na vrsto vlakov in kategorijo tirnih vozil, 

hitrost vožnje in območja zaviranj, konstrukcijske lastnosti proge), 

 za naprave in gradbišča (zmogljivost, režim obratovanja, zvočna moč, obratovalni časi 

ter lokacija in usmerjenost virov hrupa) in  

 o drugih virih hrupa, ki vplivajo na rezultate ocenjevanja, 

 opisu izvedenih in/ali načrtovanih ukrepov varstva pred hrupom, 

 obdobju in območju ocenjevanja vira hrupa, 

 obravnavanih stavbah z varovanimi prostori in mestih ocenjevanja hrupa (naslov, številka 

stavbe iz registra nepremičnin, točke državnega koordinatnega sistema), 

 drugih dejstvih, pomembnih za ocenjevanje hrupa, 

 rezultatih ocenjevanja hrupa, predstavljenih v obliki vrednosti ustreznih kazalcev hrupa glede 

na način ocenjevanja z upoštevanjem vseh popravkov ali v obliki drugih kazalcev hrupa, če so 

za posamezni vir hrupa predpisani ali določeni s standardi: 

 zaradi obstoječih drugih virov hrupa (linijski viri hrupa in/ali naprave),  

 zaradi obratovanja obravnavanega vira hrupa, 

 celotni obremenitvi okolja s hrupom.  

 
 
 



3. Vrednotenje ocenjenih kazalcev hrupa s podatki o:  

 vrednotenju glede na mejne vrednosti za vir in za celotno obremenitev glede na predpisano 

stopnjo varstva pred hrupom, pri čemer se pri ocenjevanju upošteva dejansko izračunana 

vrednost kazalcev hrupa, 

 prostorski opredelitvi vplivnega območja vira hrupa z ustreznim grafičnim prikazom 

obremenitve površin s hrupom. 

4. Načrtovane ali potrebne dodatne omilitvene ukrepe za zmanjšanje obremenitve okolja s 

hrupom s podatki o: 

 opisu načrtovanih/dodatnih ukrepov (najmanj na ravni idejne zasnove), 

 ocenjeni obremenitvi okolja s hrupom po izvedbi načrtovanih/dodatnih omilitvenih ukrepov: 

 zaradi obratovanja vira hrupa, 

 celotni obremenitvi okolja s hrupom,  

 učinkovitosti načrtovanih/dodatnih omilitvenih ukrepov (razlika med stanjem brez izvedbe 

ukrepov in z njihovo izvedbo):  

 zaradi obratovanja vira hrupa, 

 celotni obremenitvi okolja s hrupom. 

5. Sklepno oceno. 

6. Viri podatkov in informacij, ki so bili uporabljeni za izdelavo ocene obremenjenosti 

okolja s hrupom. 

7. Grafične priloge v tiskani in digitalni obliki v državnem koordinatnem sistemu. 

 

Opomba: Za linijske vire hrupa se vsebina ocene obremenjenosti okolja s hrupom 

smiselno upošteva glede na njen namen. 

 
 


