
PRILOGA 4 

 

ZAHTEVE PRI IZDELAVI STRATEŠKE KARTE HRUPA 
 

 

1. Strateška karta hrupa predstavlja enega od naslednjih vidikov podatkov o hrupu:  

 

- obstoječe, prejšnje ali napovedane razmere glede hrupa po posameznem kazalcu 

hrupa,  

 
- preseganje mejne vrednosti,  

 

- ocenjeno število stanovanj, šol in bolnišnic na določenem območju, ki so izpostavljene 

določenim vrednostim kazalcev hrupu,  

 
- ocenjeno število ljudi na območju, ki je izpostavljeno hrupu.  

 
2. Strateške karte hrupa so lahko javnosti predstavljene kot:  

 

- grafični prikazi,  

 

- številčni podatki v preglednicah,  

 

- številčni podatki v elektronski obliki.  

 

3. Strateške karte hrupa za poselitvena območja posebej obravnavajo hrup, ki izvira iz:  

 
- cestnega prometa,  

 

- železniškega prometa,  

 

- letališč,  

 

- območij industrije, vključno pristanišč.  

 

4. Strateška karta hrupa se uporablja za naslednje namene:  

 

- zbiranje podatkov za izdelavo poročil o obremenjenosti okolja s hrupom,  

 

- vir informacij za javnost,  

 

- izhodišče za operativne programe varstva pred hrupom.  

 

Vsaka od teh uporab zahteva drugačen tip strateške karte hrupa. 

 

5. Najmanjše zahteve za strateške karte hrupa v zvezi s podatki, ki jih je treba poslati Komisiji, 

so določene v točkah 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 in 2.7 priloge 6 te uredbe.  

 

6. Za namene informiranja državljanov in izdelave operativnih programov varstva pred hrupom je 

treba zagotoviti dodatne in podrobnejše informacije, kot so:  

 
- grafična predstavitev,  

 

- karte, ki prikazujejo preseganje mejne vrednosti,  



 

- diferenčne karte, v katerih se obstoječe stanje primerja z raznimi možnimi prihodnjimi 

stanji,  

 

- karte, ki prikazujejo vrednosti kazalce hrupa na višini, drugačni kot 4 m, kjer je to 

primerno.  

 
7. Strateške karte hrupa za lokalno ali nacionalno uporabo morajo biti izdelane za višino 

ocenjevanja na 4 m in Ldvn in Lnoč v nizih po 5 dB, kot je opredeljeno v prilogi   
6 te uredbe.  

 

8. Za poselitvena območja morajo biti izdelane ločene strateške karte hrupa za hrup cestnega 

prometa, hrup železniškega prometa, hrup zrakoplovov in industrijski hrup. Dodati je mogoče 

karte za druge vire.  

 


