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Priloga 3: Matrika ogroženosti

Razredi vplivnega obmo ja

Najširše vplivno 
območje

Širše vplivno območje  Ožje vplivno območje

Objekti manjše 
ranljivosti Os Os Os
Objekti srednje 
ranljivosti Os Os
Objekti večje
ranljivosti OsR
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Objekti največje
ranljivosti

Legenda oznak: 

Os …… razred ranljivosti objektov in razred vplivnega obmo ja zagotavljata   sprejemljivo 
ogroženost

1365. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena in sed-
mega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju

1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Uradni list RS, št. 105/05) se v 3. členu v 2. točki prvega 
odstavka besedilo »prostorskem redu občine« nadomesti z 
besedilom »občinskem prostorskem načrtu«.

V 3. točki prvega odstavka se beseda »določi« nadomesti 
z besedilom »na pobudo občine določi minister, pristojen za 
okolje,«.

V šesti alinei 6. točke prvega odstavka se v drugem stavku 
besedilo »nezagrajeno ali neprekrito gradbišče« nadomesti z be-
sedilom »gradbišče izven zaprtih in prekritih prostorov stavb«.

V 7. točki prvega odstavka se besedilo »vir hrupa, ki je 
bil v uporabi oziroma je obratoval 28. julija 1995 ali je bilo zanj 
skladno s predpisi pred 28. julijem 1995 pridobljeno gradbeno 
dovoljenje« nadomesti z besedilom »vir hrupa, ki obratuje na 
dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred tem dnem zanj prido-
bljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov«.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v točki d) besedilo »za 

stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrob-
nejše namenske rabe prostora, na katerih« nadomesti z bese-
dilom »na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in«.

Na koncu besedila tretjega odstavka se doda besedilo 
»Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. obmo-
čje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če zaradi 
naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom 
ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva 
pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, 
določene za to območje.«.

Za tretjim odstavkom se dodata četrti in peti odstavek, ki 
se glasita:

»(4) Meje III. In IV. območja varstva pred hrupom na 
posameznem območju poselitve določi občina v prostorskem 
načrtu, ki ureja rabo prostora tega območja poselitve, s tem da 
mora pri uvrstitvi posameznega območja poselitve v območje 
varstva pred hrupom upoštevati podrobnejšo namensko rabo 
prostora v skladu z merili za uvrstitev v območja varstva pred 
hrupom iz prvega odstavka tega člena.

(5) V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razvrsti na 
posameznem območju poselitve območja varstva pred hrupom 
v II. območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poseli-
tve minister, pristojen za okolje, na podlagi pobude občine, če 
iz dokumentacije, priložene k pobudi, sledi, da so izpolnjene 
zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu s to uredbo veljajo 
za takšno območje varstva pred hrupom.«.

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku za besedilom »Če na 

IV. območju varstva pred hrupom« doda besedilo »v posame-
znih smereh širjenja hrupa«.

4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »ene ali več 

cest ali železniških prog ali obratovanja večjega letališča« na-
domesti z besedilom »več cest ali več železniških prog ali ceste 
ali več cest in železniške proge«.

5. člen
V 13. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, 

ki se glasi:
»(4) V predpisu, ki ureja obratovalni monitoring iz prej-

šnjega odstavka, se določijo tudi merila, na podlagi katerih 
upravljavcu vira hrupa ni treba zagotavljati monitoringa zaradi 




