
PRILOGA 1 

 

KAZALCI HRUPA 
 
 

 

1. Opredelitev  Ldvn  ravni: dan-večer-noč  
 

Raven dan-večer-noč Ldvn  v decibelih (dB) je opredeljena z naslednjo enačbo:  
 

 
pri kateri je: 

 
- Ldan je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, 

izračunana za vsa dnevna obdobja v letu,  

 
- Lvečer je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST ISO 1996-2, 

izračunana za vsa večerna obdobja v letu,  

 
- Lnoč je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot jo določa SIST  

ISO 1996-2, izračunana za vsa nočna obdobja v letu, kjer:  

 
- dan traja 12 ur, večer štiri in noč osem ur,  

 

- začetek dneva je ob 6. uri, začetek večera ob 18. uri in začetek noči ob 22. uri,  

 
- je leto ustrezno koledarsko leto, ko gre za emisijo zvoka, in povprečno leto, ko gre za 

meteorološke pogoje,  

 
in kjer je:  

 

- upoštevan vpadni zvok, kar pomeni, da se ne upošteva zvok, ki se odbije od 

fasade obravnavane stanovanjske stavbe (to v primeru meritev na splošno 

pomeni popravek 3 dB).  

 

Višina točke ocenjevanja Ldvn  je odvisna od uporabe: 

 

- v primeru računanja za namene izdelave strateške karte hrupa glede na izpostavljenost hrupu 

v stavbah in njihovi bližini morajo biti točke ocenjevanja 4,0 ± 0,2 m (3,8 do 4,2 m) nad tlemi in 

pred najbolj izpostavljeno fasado; najbolj izpostavljena fasada je zunanji zid, ki je najbližji v 

smeri določenega vira hrupa, 

 

- v primeru meritev za namen izdelave strateške karte hrupa glede na izpostavljenost hrupu v 

stavbah in njihovi bližini so lahko izbrane tudi druge višine, ki ne smejo biti nikoli nižje od 1,5 

m nad tlemi, rezultati pa se morajo popraviti skladno z ustrezno višino 4 m 

 

- za druge namene, kot sta akustično načrtovanje in določanje območij varstva pred hrupom, so 

lahko izbrane druge višine, ki ne smejo nikoli biti nižje od   
1,5 m nad tlemi, na primer za:  

 

a) podeželska območja z enonadstropnimi hišami,  

 

b) načrtovanje lokalnih ukrepov za zmanjšanje vpliva hrupa na posamezna 



stanovanja,  

 
c) podrobno kartiranje hrupa na omejenem območju zaradi prikaza 

izpostavljenosti hrupu posameznega stanovanja.  

 
2. Opredelitev kazalca nočnega hrupa  
 

Kazalec nočnega hrupa Lnoč je A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, kot je 

določena v SIST ISO 1996-2, izračunana za vsa nočna obdobja v letu,  

 
kjer:  

 

- traja noč osem ur,  

 

- je leto ustrezno koledarsko leto, ko gre za emisije zvoka, in povprečno leto, ko gre za 

meteorološke pogoje,  

 
- je upoštevan vpadni zvok, kot je določeno v 1. točki te priloge,  

 
- je točka ocenjevanja enaka kot to velja za Ldvn.  

 
3. Dodatni kazalci hrupa  
 

V naslednjih primerih se poleg Ldvn in Lnoč ter Ldan in Lvečer uporabljajo dodatni kazalci hrupa in 

z njimi povezane mejne vrednosti:  

 

- vir hrupa je aktiven le občasno, to je manj kot 20 % časa vseh dnevnih obdobij v letu, 

skupnega časa večernih obdobij v letu, ali skupnega časa nočnih obdobij v letu,  
 

- povprečno število hrupnih dogodkov v enem ali več obdobjih je manjše kot en hrupni 

dogodek na uro, pri čemer je hrupni dogodek opredeljen kot hrup, ki traja manj kot 

pet minut, kot je hrup mimo vozečega vlaka ali preleta zrakoplova,  
 

- zastopanost nizkih frekvenc v spektru je velika,  
 

- LAmax ali SEL (ekspozicijska raven) za zaščito v nočnih obdobjih v primeru konic 

hrupa, 

 

- dodatno varovanje ob koncih tedna ali v določenem obdobju leta,  

 

- dodatno varovanje v dnevnem obdobju,  

 

- dodatno varovanje v večernem obdobju,  

 

- kombinacija hrupa iz različnih virov,  

 

- mirna območja na prostem,  

 

- hrup vsebuje poudarjene tone,  

 

- za hrup so značilni izraziti impulzi.  


